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1. மகாகவியும், புரட்சிக் கவியும்…

-எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 10, 2020

…

இந்த ய வ டுதைலப் ேபாரிலும், இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன்

வரலாற்ற லும் கைல இலக்க யவாத களின் பங்கு மகத்தானது. காங்க ரஸ்,

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச , கம்யூனிஸ்ட் கட்ச என அடுத்தடுத்த வளர்ச்ச க்

கட்டத்த ல் கம்யூனிச இயக்கத்ைத வளர்த்ெதடுப்பத ல் கவ ஞர்கள்,

எழுத்தாளர்கள், கைலஞர்கள் என கைல இலக்க யத் துைறய னர் ஆற்ற ய

பணிகள் என்ெறன்றும் ந ைனவுகூரத்தக்கைவ. நாடு முழுவதும் எண்ணற்ற

கைல இலக்க யவாத கள் இந்தப் பட்டியலில் இருக்க றார்கள். அவர்களில்

முதன்ைமயானவர் மகாகவ பாரத . ரஷ்யப் புரட்ச நடந்தவுடேன அைத

ேபாற்ற ப்புகழ்ந்துஉலகுக்குஅற வ த்தமகத்தானகவ ஞர்அவர். பாரத ையப்

ப ன்பற்ற தமிழ் மண்ணில் ஒரு ெபரும்பைடேய புரட்ச க்கு கட்டியம் கூற

www.Kaniyam.com 8 FreeTamilEbooks.com



தீக்கத ர் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் கைல இலக்க ய உலகமும்

வந்தது. கம்யூனிச இயக்கத்த ல் இைணந்து பாட்டாளி மக்கேளாடு ந ன்றது.

தமிழ் மண்ைணப் ேபாலேவ நாடு முழுவதும் முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்கள்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் பால் தங்களது கவனத்ைதச் ெசலுத்த னர்.

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ேயாடு இரண்டறக் கலந்தனர். முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்

சங்கம், இப்டா என முழுவீச்ச ல் கைல இலக்க ய உலகம் கம்யூனிசத்ைதப்

பரப்ப ய காலமாக அது மலர்ந்தது. இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க வரலாற்ற ன்

ஒரு ெபான்ேனாவ யமாக கைல இலக்க ய வாத களின் பங்களிப்பு எனும்

அத்த யாயம் த கழ்க றது. அந்த மாெபரும் அத்த யாயத்த ன் ச ல பகுத கைள

இங்கு தருக றார், தமிழக கைல இலக்க ய உலக ன் முன்னத்த ஏர்களில்

ஒருவரும் மார்க்ச ய, இலக்க ய ஆளுைமகளில் ஒருவரும், மார்க்ச ஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் மூத்தத் தைலவருமான எஸ்.ஏ.ெபருமாள்.

எட்ைடய புரத்த ல் ப றந்த சுப்ப ரமணிய பாரத ஒரு ஆன்மீகவாத யாய்

வளர்ந்து ேதச பக்தராய் மாற வ டுதைலப் ேபார் பாடல்கைள வடித்தவர்.

சாத , மதங்களுக்ெகத ராகவும், ெபண் வ டுதைலக்காகவும், முதல் குரல்

ெகாடுத்தவர். புரட்ச , ெபாதுவுைடைம ேபான்ற வார்த்ைதகைள மக்களிடம்

ெகாண்டு ேசர்த்தவர். ரஷ்யப் புரட்ச ைய பாராட்டி பாமாைல சூட்டியவர்.

ரஷ்யாவ ல் ப ப்ரவரி புரட்ச ேதால்வ யைடந்ததும், பாரத “நமது ருஷ்யத்

ேதாழர்களின் உன்னதமான முயற்ச களுக்கு ஈசன் த ருவருள் புரிவானாகுக”

என்று எழுத னார். ப ன்பு அக்ேடாபர் புரட்ச ெவற்ற யைடந்ததும்,

“மாகாளி பராசக்த உருச யநாட்

டினிற்கைடக்கண் ைவத்தாள் அங்ேக

ஆகாெவன் ெறழுந்ததுபார் யுகப்புரட்ச

ெகாடுங் ேகாலன் அலற வீழ்ந்தான்

இரணியன் ேபால் அரசாண்டான் ெகாடுங்ேகாலன்

ஜாெரனும்ேபர் இைசந்த பாவ

அடிைமக்குத் தைளய ல்ைல, யாருமிப்ேபாது

அடிைமய ல்ைல, அற க! என்றார்

இடிபட்ட சுவர்ேபால கலிவ ழுந்தான்

க ருதயுகம் எழுக மாேதா!”
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ரஷ்யப் புரட்ச ைய வரேவற்றது மட்டுமல்ல, ெபாதுவுைடைமைய

வரேவற்றும், இந்த யாவ லும், அத்தகு ந ைலைம வரேவண்டுெமன்றும்

வ ரும்ப ய பாரத ….

“முப்பது ேகாடி ஜனங்களின் சங்கம்

முழுைமக்கும் ெபாதுவுைடைம

ஒப்ப ல்லாத சமுதாயம்

உலகத்துக் ேகார்புதுைம”

-என்று பாடினார்.

அவரது பாடல்களும், உைரநைடயும் சுதந்த ரப் ேபாரில் பங்ேகற்குமாறு

மக்கைள அைறகூவ அைழத்தது. ப ரிட்டிஷ் ஏகாத பத்த யத்த ற்ெகத ராக

ேபாராடி நாம் ரத்த ெவள்ளத்த ல் மடிந்தாலும், பன்முைற ேதாற்கும் ந ைல

வந்தாலும், இறுத ய ல் ெவற்ற ெபற்ேற தீருேவாம் என்றார் பாரத . சுதந்த ரம்

வருவதற்கு முன்ேப…..

“ஆடுேவாேம- பள்ளுப் பாடுேவாேம

ஆனந்த ஸ்வதந்த ரம் அைடந்துவ ட்ேடாெமன்று,

பார்ப்பாைன ஐயெரன்ற காலமும் ேபாச்ேச - ெவள்ைளப்

பரங்க ையத் துைரெயன்ற காலமும் ேபாச்ேச - ப ச்ைச

ஏற்பாைரப் பணிக ன்ற காலமும் ேபாச்ேச - நம்ைம

ஏய்ப்ேபாருக்கு ஏவல்ெசய்யும் காலமும் ேபாச்ேச

எங்கும் சுதந்த ரம் என்பேத ேபச்சு - நாம்

எல்ேலாரும் சமம் என்பது உறுத யாச்சு”

- என்று பாடினார்.

***********************************

மகாகவ பாரத ேயாடு பத்தாண்டு காலம் இைணந்து அவரிடமிருந்து

ஞானம் ெபற்றவர். அதனால் கனக சுப்புரத்த னம் என்ற தனது ெபயைர

பாரத தாசன் என்று மாற்ற க் ெகாண்டார். 1891ல் புதுச்ேசரிய ல் ப றந்த

இவர், பாரத ையப் ேபாலேவ ேதச பக்த , மூட நம்ப க்ைக எத ர்ப்பு, பகுத்தற வு,

சாத மத எத ர்ப்பு, ெபண் வ டுதைல என்று 103 நூல்கைள எழுத குவ த்தவர்.

இந்த ய சுதந்த ரத்ைத ேநச த்தவர்.
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பாரத ையப் ேபாலேவ பாரத தாசனும் ெபாதுவுைடைம ெகாள்ைகைய

வலியுறுத்த னார்.

“புத யேதார் உலகம் ெசய்ேவாம் - ெகட்ட

ேபாரிடும் உலகத்ைத ேவெராடு சாய்ப்ேபாம் (புத ய)

ெபாதுவுைடைமக் ெகாள்ைக த ைசெயட்டும் ேசர்ப்ேபாம்

புனிதேமா டைதஎங்கள் உய ெரன்று காப்ேபாம்”

- என்று பாடினார்.

ெதாழிலாளிகள், வ வசாய கள் பற்ற யும், ஏைழ, எளிய மக்கைளப் பற்ற யும்

கவ ஞர் மிகவும் கவைலேயாடு பாடியுள்ளார். அவர்கைளப் பார்த்து இந்த

உலகம் உங்களுைடயது என்று கூற னார்.

“ச த்த ரச் ேசாைலகேள! உைம நன்கு

த ருத்த இப்பாரினிேல - முன்னர்

எத்தைன ேதாழர்கள் ரத்தம் ெசாரிந்தன

ேரா! உங்கள் ேவரினிேல!”

முன்பு நஞ்ைச, புஞ்ைசெயல்லாம் ெபாதுவ ல் இருந்தது. ஆனால் அைத

மன்னர்கள் ைகப்பற்ற ப ராமணர்களுக்கும், ேவளாளர்களுக்கும் வழங்க னர்.

இதனால் வ வசாய கள் கூலிகளாக னர். அவர்கைளச் சுரண்டி ந லப்

ப ரபுக்கள் ெகாழுத்தனர். அம்மக்களுக்கு பகுத்தற வு ஊட்டி வ ழிப்புணர்வு

ஏற்படுத்த அவர்கள் வாழ்வ ல் ஒளிேயற்றவும், ஏைழ, பணக்காரர் இல்லாத

உலகத்ைத உருவாக்கவும் வ ரும்ப னார்.

“ஆடுக ன்றாய் உலகப்பா! ேயாச த்துப் பார்!

ஆர்ப்பாட்டக் காரர் இைத ஒப்பாரப்பா!

ேதடப்பா ஒருவழிைய என்று ெசான்ேனன்

ெசகத்தப்பன் ேயாச த்துச் ச த்தம் ேசார்ந்தான்

ஓடப்ப ராய ருக்கும் ஏைழயப்பர்

உைதயப்ப ராக வ ட்டால், ஓர்ெநாடிக்குள்

ஓடப்பர் உயரப்பர் எல்லாம் மாற

ஒப்பப்பர் ஆய்வ டுவார் உணரப்பாநீ!”

- என்று வலியுறுத்த னார்.

அடங்க ஒடுங்க குனிந்து தைரைய கவ்வ க் க டக்காேத. ெபாட்டுப்பூச்ச யாய்,
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புன்ைமத் ேதைரயாய் ஆைமையப் ேபால அடங்க ஒடுங்க க டக்காேத.

ேதாைள உயர்த்து, சுடர்முகம் தூக்கு, மீைசைய முறுக்க ேமேல ஏற்று என்று

ஏைழகளுக்கு அற வுறுத்த னார்.

பாரத தாசைன புரட்ச க்கவ யாக மாற்ற யது பாரத ய ன் ெதாடர்பு, புதுச்ேசரி

வாழ்வு, ெபரியார் ஈேவராவ ன் சுயமரியாைத இயக்கம் இம்மூன்றுேம ஆகும்.

பாரத சாத , மத ேபதங்களுக்கு அப்பாற்ப்பட்டவர். சுதந்த ரம், சமத்துவம்,

சேகாதரத்துவம் மூன்றும் ப ெரஞ்சு புரட்ச உலக ற்கு வழங்க ய உயர்ந்த

ேகாட்பாடுகள். இவற்றாலும் ெபரியாரின் தைலயாயக் ெகாள்ைகயாம்

மூடத்தன எத ர்ப்பு - இந்தத் தாக்கங்களால்தான் புரட்ச க்கவ ஞராக மாற னார்.

“இருட்டைறய ல் உள்ளதடா உலகம், சாத

இருக்க ன்ற ெதன்பானும் இருக்க ன் றாேன!”

- என்றும் பகுத்தற வு ச ந்தைனகைள குழந்ைதகளுக்கு கூட தாலாட்டு மூலம்

எடுத்துக்கூற னார். “சாணிக்கு ெபாட்டிட்டு சாமி என்று கும்ப டுவார் - நாணி

கண்ணுறங்கு நைகத்து நீ கண்ணுறங்கு” என்று பாடுக றார்.

கணவன் இறந்துேபானால் ெபண்ைண ைகம்ெபண் எனக்கூற வைதப்பது

இங்கு வழக்கமானது. இந்த ைகம்ெபண்கைள மறுமணம் ெசய்ய ஏற்பாடு

ெசய்து வாழ்வளிக்க ேவண்டும் என்றார். நம்வீட்டு ெபண்களுைடய

இதயத்ைதேய வாள் ெகாண்டு சமூகம் ச ைதக்க றது.

“ைகம்ைம எனக்கூற - அப்ெபரும்

ைகய னிற் கூர்ேவலால்

நம்மினப் ெபண்குலத்த ன் - இதய

நடுவ ற் பாய்ச்சுக ன்ேறாம்

ெசம்ைம ந ைலயற ேயாம் - ெபண்களின்

ச ந்தைய வாட்டுக ன்ேறாம்

இம்ைம இன்பம் ேவண்டல் - உய ரின்

இயற்ைக என்றற ேயாம்.”

- என்று ெபண் வ டுதைல,

ெபண் உரிைமகளுக்காக ஏராளமாக எழுத யுள்ளார். ஏராளமான

கவ ைதகைளயும் எழுத ேயாடு, ச ல த ைரப்படங்களுக்கும் கைத, வசனம்,
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பாடல்கள் எழுத யுள்ளார். ெபரியாேராடும், பகுத்தற ேவாடும் இரண்டற

கலந்து ந ன்றார். த ராவ ட இயக்கத்த ல் ச லர் அவரிடம் பாரத ப றப்பால்

ப ராமணர்; ஆனால் நீங்கள் சனாதனத்ைத எத ர்க்கும் இயக்கத்த ல் புரட்ச க்

கவ ஞர் ‘ப ராமணனுக்கு தாசன் என்ற ெபாருளில் பாரத தாசன் என்ற ெபயர்

ைவத்தது தவறு என்று ச லர் குைறகூற னர். இைதக் ேகட்டு பாரத தாசன்

ெவகுண்ெடழுந்தார். பாரத ையக் காட்டிலும் சாத அைமப்ைப சனாதனத்ைத

ஒழிக்க பாடியவன் ேவறு யார் என்று அவர்கைள த ருப்ப க் ேகட்டார். அவர்

கைடச வைர பாரத க்கு தாசனாகேவ வாழ்ந்தார்.

நல்லவர் நாட்டிைன வல்லவர் தாழ்த்த டும் நச்சு மனப்பான்ைம ஒழிக்கப்பட

ேவண்டும். ெசல்வெமல்லாம் ெபாதுவாக ேவண்டும் என்றும் புத ய உலகு

ெசய்ேவாம் என்றும் கவ ஞர் பாடிய பாரத தாசன்..

பாரத க்கு ப றகு தமிழகத்த ல் உைழப்பாளி மக்களின் ெநஞ்சங்களில்

ந ைலத்து ந ற்க றார்.
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2. இலக்கிய ேமைத ேதாழர் ப.ஜீவானந்தம்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 11, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 2

தமிழகத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெதாழிற்சங்கம், கைல இலக்க ய

வாத களில் மன்றம் இவற்ைற கட்டி வளர்த்த தைலவர் ேதாழர் ஜீவானந்தம்.

அவர் கவ ஞர், நாவன்ைம பைடத்த ேபச்சாளர், ேபாராளி, எளிைமய ன்

ச ன்னமாய் த கழ்ந்தவர். உயர்ந ைலப் பள்ளிகள், கல்லூரிகளில்

மாணவர்களிைடேய ேபச அவர்கைள மார்க்ச யத்த ன்பால் ஈர்த்தவர்.

அவர் ேபச்ைசக் ேகட்பதற்கு ஆன்மீகவாத கள் உள்பட அைனத்து அரச யல்

கட்ச ய னரும், ெபாதுமக்களும் வந்து கூடுவார்கள். அவரது ேபச்ச ல் பாத

இலக்க யமும், பாத அரச யலும் மிளிரும்.
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வ ைளயும் பய ர் முைலய ேல ெதரியும் என்பதுேபால் அவரது ப றந்த

ஊரான பூதப்பாண்டிய ல் சுயம்புலிங்க சுவாமி ேகாவ லில் சுண்டைல

பக ர்ந்தளித்து சமத்துவத்ைத ந ைலநாட்டியவர். சாத மற்றும் தீண்டாைம

ெகாள்ைககளுக்ெகத ராக ேபாராடியவர். ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும்

ேபாேத கவ ைத, நாடகம், நாவல் எழுதத் துவங்க னார். ேமல் சாத ய னர்

வச க்கும் வீத ய ல் ஒரு அரிஜன ச றுவைன அைழத்துக் ெகாண்டு ேபாய்

புரட்ச ெசய்தார். அதனால் அந்த ஊரார் ஜீவாைவ வ லக்க ைவத்தனர்.

இதனால் தாய், தந்ைதயருடன் பைகைம ஏற்பட்டு, படிப்ைப ந றுத்த வ ட்டு

வீட்ைட வ ட்டு ெவளிேயற தீண்டாைமக்ெகத ராக ஆலயப் ப ரேவசங்கைள

நடத்த னார். ேசரன்மாேதவ ய ல் வ.ேவ.சு.ஐயர் நடத்த வந்த பரத்வாஜ்

ஆச ரமத்த ல் ப ராமண மாணவர்களுக்கு மட்டும் தனி இடத்த ல் உணவு

பரிமாறும் வழக்கத்ைத எத ர்த்து ெபரியார் நடத்த ய ேபாராட்டத்த ல் ேதாழர்

ஜீவா கலந்து ெகாண்டார்.

காைரக்குடி அருக ல் ச ராவயல் என்ற க ராமத்த ல் காந்த ஆச ரமத்ைத

ேதாற்றுவ த்தார். சாத ேவறுபாடின்ற ஆண்களும்ெபண்களும்சமத்துவமாக

அங்கு கல்வ கற்றனர். அங்கு வந்த வ.உ.ச தம்பரம் ப ள்ைள ெபண்களின்

வீரம்பற்ற ஜீவாேபச யைதக்ேகட்டுமிகவும்பாராட்டினார். “அஞ்சுபவர்களும்,

ெகஞ்சுபவர்களும்சுதந்த ரத்ைதப்ெபறமுடியாது. ஜீவானந்தம்ேபான்றச லர்

இருந்தாேல ேபாதும்” என்று வ.உ.ச . புகழ்ந்து கூற னார்.

மகாத்மா காந்த ய ன் தைலைமய ல் 1922ல் நைடெபற்ற ஒத்துைழயாைம

இயக்கத்த ன் ேபாதுதான் ஜீவா அரச யலில் நுைழந்தார். ஜீவாவ ன் காந்த

ஆச ரமத்த ற்கு மகாத்மா காந்த வந்தார். காந்த ஆச ரமத்ைத பார்த்துவ ட்டு

ஜீவாவ டம் உங்களுக்கு என்ன ெசாத்து இருக்க றது? என்று ேகட்டார். அதற்கு

ஜீவா,இந்த யாதான்எனதுெசாத்துஎன்றுபத லளித்தார். மகாத்மா “இல்ைல,

இல்ைல நீங்கள்தான் இந்த யாவ ன் ெசாத்து” என்று கூற னார். ெபரியாரின்

சுய மரியாைத இயக்கத்த ல் ேசர்ந்து அவருடன் ேசர்ந்து ெசயல்பட்டார்.

அச்சமயத்த ல் சுயமரியாைத இயக்கத் தைலவர் ெபரியார், ரஷ்ய நாட்டிற்குச்

ெசன்று த ரும்ப எங்கும் சமதர்மப் ப ரச்சாரம் ெசய்து வந்தார். இந்த யப்

ெபாதுவுைடைம இயக்க வரலாற்ற ல் மிக முக்க ய இடம்ெபற்ற தைலவர்
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ச ங்காரேவலர்எனும்ச ந்தைனச்ெசம்மலின்ெதாடர்பால்ஜீவாவ ற்குதத்துவ

அடிப்பைடய ல் ச ல ெதளிவுகள் ஏற்பட்டன.

“நான் நாத்த கன் ஏன்?” என்ற பகத்ச ங்க ன் புத்தகத்ைத தமிழில் ெமாழி

ெபயர்த்த குற்றத்த ற்காக ஜீவாைவயும், ெவளிய ட்டதற்காக ெபரியாரின்

அண்ணன் ஈ.ெவ.க ருஷ்ணசாமிையயும் ெவள்ைளயர் அரசு ைகது

ெசய்தது. கம்யூனிஸ்ட் தைலவர் ச ங்காரேவலர் ெபரியாருடன் இைணந்து

ெசயல்பட்டார். அவர் மூலம் ஜீவாவுக்கு மார்க்ச யம் அற முகமானது. ஜீவா

ெபரியாரிடமிருந்து ப ரிந்து 1935ல் சுய மரியாைத சமதர்மக் கட்ச ைய

துவங்க னார். இத ல் ேதாழர் எஸ்.ஏ.டாங்ேக கலந்து ெகாண்டு இந்தக்

கட்ச ைய கைலத்துவ ட்டு காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ல் இைணயுமாறு

வலியுறுத்த னார். 1936ல் தமிழ்நாடு காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச மாநாட்டில்

அதன் ெபாதுச் ெசயலாளராக ஜீவா ேதர்வு ெசய்யப்பட்டார்.

பம்பாய லிருந்து தமிழகத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய உருவாக்க

எஸ்.வ .காட்ேட வந்தார். அமீர் ைஹதர்கான், சுந்தரய்யா, ஏ.எஸ்.ேக,

ப .ச ீனிவாசராவ், ப .ராமமூர்த்த ஆக ேயாருடன் இைணந்து ஜீவா

ெசயல்பட துவங்க னார். 1936 முதல் தமிழகம் முழுவதும் நடந்த

ெதாழிலாளர் ேபாராட்டங்களில் பங்ேகற்று பலமுைற ைகதானார். அது

பஞ்சாைலத் ெதாழிலாளர் முதல் ரய ல்ேவத் ெதாழிலாளர் வைர அவர்

பங்ேகற்காத ேபாராட்டங்கேள இல்ைல. தனது உணர்ச்ச மிக்க உைரகளால்

ேபாராடுவதற்கு ெதாழிலாளர் ெநஞ்ச ல் கனல் மூட்டினார். பாரத க்குப்

ப ன், பாரத வழிய ல் ந ன்று தமிழ் ெமாழிக்கும், தமிழ் இலக்க யத்த ற்கும்,

தமிழகத்த ற்கும் பாடுபட்ட தனிப்ெபரும் தைலவர் ஜீவாேவ.

மண்டபங்களுக்குள்ளும், மாநாட்டுப் பந்தலுக்குள்ளும் மற்றவர்கள்

பாரத புகழ் பாடிக் ெகாண்டிருந்த காலத்த ல் பாரத ைய, பாரத ய ன் குரைல

பாமரர்களிடத்தும், ெதாழிலாளர்களிடத்தும், பண்டித மகாசைபகளிலும் ஜீவா

முழங்க னார். அரச யல் ெசாற்ெபாழிவானாலும், ெதாழிலாளர் ேபாராட்ட

உைரயானாலும் பாரத ய ன் வாசகங்கைள இைணத்துப் பரப்ப ய ெபருைம

ஜீவாவ ற்ேக தனி உரிைமயாகும். கம்பன், இளங்ேகா, த ருவள்ளுவர் ேபான்ற

தமிழ்ப் ெபரும் பைடப்பாளிகளின் பைடப்புகளுக்குள் மூழ்க முத்ெதடுத்து
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அைதப் பல்ேவறு ேகாணங்களில் தமிழ் மக்களுக்குப் படம் ப டித்துக்

காட்டினார். தானும் ஒரு ச றந்த தமிழ்க் கவ ஞராகத் த கழ்ந்து கவ ைதகைள

எழுத ெவளிய ட்டார். 1937ஆம்ஆண்டுஜனசக்த பத்த ரிைகையதுவக்க னார்.

ஜீவாவுடன் ப .ராமமூர்த்த , ஏ.எஸ்.ேக, முருேகசன் ஆக ய ேதாழர்கள்

அவருக்கு உதவ னர். கைலஞர்கள் டி.ேக.சண்முகம், கைலவாணர்

என்.எஸ்.க ருஷ்ணன், எஸ்.வ .சரஸ்ரநாமம், எம்.ஆர்.ராதா மற்றும் பல

கைலஞர்களுடன் மிகுந்த நட்புடன் இருந்தார். அவர்களும் கட்ச க்கு பல

வழிகளில் உதவ னர். தமிழகத்த ல் கைல இலக்க ய ெபருமன்றத்ைத

உருவாக்க னார். 1952 ேதர்தலில் வடெசன்ைன ெதாகுத ய ல் ந ன்று ெவற்ற

ெபற்று எம்எல்ஏ ஆனார். சட்டமன்றத்த ல் தமிழில் முதலில் ேபச யவர் இவேர.

16.1.1963ல் த டீர் உடல்நலக் குைறவ னால் ஜீவா காலமானார். அவரது

ேபச்ைசக் ேகட்டவர்களின் காதுகளில் இன்னும் அந்த ச ம்மக்குரல் ஒலித்துக்

ெகாண்டிருக்க றது.
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3. இலக்கியத் தடம் பதித்த ெதா.மு.சி.ரகுநாதன்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 12, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 3

எழுத்தா ளர் புதுைமப த்தனால் தனது வாரிசு என்று அற வ க்கப்பட்ட

ேதாழர் ெதா.மு.ச .ரகுநாதன் சுமார் 60 ஆண்டுகள் இைடவ டாமல் இடதுசாரி

இலக்க ய பணியாற்ற யவர். கைத, கவ ைத, நாவல், நாடகம், வ மர்சனம்,

வரலாறு, மத ப்பீடுகள் என்று 22 ெபரிய நூல்கைள எழுத யவர். ேபாராடும்

ெதாழிலாளிகைள நாவலின் ைமயத்த ற்கு ெகாண்டு வந்த சாதைனயாளர்.

பாரத பற்ற மிகச் ச றந்த ஆய்வுகைள ெசய்தவர். இலக்க யத்ைத சமுதாய

ேநாக்க ல் ஆய்வு ெசய்தவர். இலக்க யத்த ல் ச ல ஆத க்கப் ேபாக்குகைள

எத ர்த்து இன்ைறய தமிழ் வ மர்சனத்த ன் தரத்ைத ேமம்படுத்த யவர்.
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ேதாழர் ரகுநாதன் 20.10.1923ல் த ருெநல்ேவலிய ல் ப றந்தார். இந்துக்

கல்லூரிய ல் இன்டர்மீடியட் வைர படித்தார். தனது சகேதாழரான

ராஜரத்த னத்துடன் இைணந்து மார்க்ச ஸ்ட் மாணவர் இயக்கம் என்ற

ெபயரில் மார்க்ச யக் கருத்துக்கைள ‘ைசக்ேளா’ ெசய்து ஜவகர் வாலிபர்

சங்கம் மூலம் வ ந ேயாக த்துப் பரப்ப வந்தார். 1942ல் ெவள்ைளயேன

ெவளிேயறு எனும் இயக்கம் நாடு முழுவதும் தீவ ரமைடந்தது. ெநல்ைலய ல்

கல்லூரி மாணவர்களும், உயர்ந ைலப்பள்ளி மாணவர்களும் ஊர்வலம்

நடத்த னர். ஊர்வலத்த ன் மீது ேபாலீஸ் கடுைமயான தடியடி நடத்த யது.

ெதா.மு.ச உட்பட பலரும் காயமைடந்தனர். ச ல நாள் கழித்து ஒரு

ெபாதுக்கூட்டத்த ல் ேபச யதற்காக அவைரக் ைகது ெசய்து இரண்டு மாதம்

ச ைறய லைடத்தனர். அத்ேதாடு அவர் படிப்ைப ந றுத்த ேவண்டியதாய ற்று.

இேத காலத்த ல் ெநல்ைல மாவட்டத்த ற்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்

அைமப்பாளராக வந்த வ .ப .ச ந்தன் ெதா.மு.ச யுடன் ெதாடர்பு ெகாண்டார்.

ெதா.மு.ச ய ன் ஈடுபாடு இலக்க யத்த ேலேய அத கமாக இருந்தது. எனேவ

1942 முதேல எழுத்துத் துைறய ல் இறங்க னார். 1944 - 45ல் த னமணி

ஆச ரியர் குழுவ லும் 1946 - 47ல் முல்ைல பத்த ரிைகய ன் ஆச ரியராகவும்,

1948 - 52ல் சக்த பத்த ரிைகய ன் துைண ஆச ரியராகவும், 1954 - 56ல்

சாந்த பத்த ரிைகய ன் ஆச ரியராகவும் 1967 - 88 வைர ேசாவ யத் நாடு

பத்த ரிைகய ல் மூத்த ஆச ரியராகவும் பணியாற்ற னார்.

1953ல் ெவளிவந்த பஞ்சம் பச யும் நாவல். அந்தக் காலத்த ல்

ெபாதுவுடைம இயக்கத்ைத ேநாக்க ஈர்க்கப்பட்ட இைளஞர்களின்

கரங்களிெலல்லாம் தவழ்ந்தது. வைதபடும் ைக ெநசவாளர்கைளப் புரட்ச ப்

பாைதக்கு அைழத்துச் ெசல்லும் அதன் கதாநாயகர்களான சங்கர், ராஜா

ஆக ேயாைர ெதா.மு.ச . பைடத்தார். அந்தக் காலத்த ல் வ வசாயத்த ற்கு

அடுத்த ெபரிய ெதாழிலாகக் ைகெநசவுத் ெதாழில் இருந்தது. மத்த ய,

மாந ல அரசுகளின் ஜவுளிக் ெகாள்ைகயால் அந்தத் ெதாழில் கடந்த அைர

நூற்றாண்டில் ெபருமளவு அழிந்துவ ட்டது. மானத்ைத மைறக்க ஆைட

ெநய்யும் ெநசவாளர்கள் தங்கள் மானத்ைத இழந்து ப ச்ைசெயடுப்பைதயும்,

தற்ெகாைல ெசய்வைதயும் இந்நாவலில் ெவளிப்படுத்த யுள்ளார். இதற்குக்

காரணமானவர்கைளயும் அவர் முழுக்க அம்பலப்படுத்த யுள்ளார்.
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“இந்த நாடு உருப்பட ேவண்டுமானால், இங்கு ஒரு ெபரும் அற வுப் புரட்ச

ஏற்பட ேவண்டும். மக்களின் மூட நம்ப க்ைககளும் பழக்கவழக்கங்களும்

ேபாக ேவண்டுெமன்றால் அவர்கள் ெநஞ்ச ல் அற வு சுடர் வ ட ேவண்டும்,”

“அற வு ேவண்டும், அந்த அற வ ன் ெகாள்ைக ெவற்ற ெபறப் ேபாராட்டம்

ேவண்டும். இல்லாவ ட்டால் ஒன்றும் நடக்காது. ப ரச்சாரம் உணர்ைவத்தான்

ஊட்டமுடியும். நைடமுைற இயக்கம்தான் உணர்வ ன் ெவற்ற ைய

உருவாக்க முடியும். ெகாள்ைகயும், நைடமுைறயும், ச ந்ைதயும், ெசயலும்

ஒன்றுபட்டால்தான் வ ேமாசனம் உண்டு” என்று ெதா.மு.ச கூற யுள்ளார்.

அவரது பாரத யும் ெஷல்லியும் என்ற ஒப்பீட்டு இலக்க யம் மிகுந்த வீரியமிக்க

நூலாகும். பாரத : காலமும், கருத்தும் என்பது அவரது ஆற்றல்மிக்க

ஆய்வுகைள ெகாண்ட ெபருநூலாகும். இந்நூலுக்கு 1984ல் சாக த்ய

அகாடமி வ ருது க ைடத்தது. கார்க்க ய ன் தாய் நாவைல தமிழாக்க யதற்காக

ேசாவ யத் நாடு ேநரு பரிசு வழங்கப்பட்டது.

பஞ்சம் பச யும் நாவலும், ரகுநாதன் ச றுகைதகளும் பல ெமாழிகளில்

ெபயர்க்கப்பட்டுள்ளன. பஞ்சம் பச யும் ெசக் ெமாழிய ல் ஐம்பதாய ரம்

ப ரத கள் முதல் பத ப்ப ேலேய வ ற்பைனயானது. அவர் புதுைமப்ப த்தைன

மிகவும் ேநச த்தார். அவைரப் பற்ற யும் அவரது பைடப்புகைளப் பற்ற யும்

எழுத புதுைமப்ப த்தைன ஒரு இலக்க ய இயக்கமாக்க னார். எைதயும்

ஆய்வு ெசய்து ஆதாரங்கைளப் ெபாறுைமயாய்த் ேதடிச் ேசகரித்த ப ன்ேப

எழுதும் பழக்கம் அவருக்கு இருந்தது. அவரது ‘இளங்ேகாவடிகள் யார்?’

என்ற ஆய்வு நூல் நாற்பதாண்டுகள் ஆய்வு ெசய்து எழுதப்பட்டது. ஏேனா

அந்நூல் தமிழுலக ல் அத கம் ேபசப்படவ ல்ைல. “மனிதனுக்குக் காதல்

ஒன்றுதானா வாழ்க்ைக? காதல் வாழ்க்ைகய ன் ஒரு அம்சம். அதற்குப்

பங்கம் ேநர்ந்தால், வாழ்க்ைகேய அத்ேதாடு முடிந்துவ ட்டது என்று அர்த்தமா?

மனிதனுக்கு வாழ்க்ைகதான் லட்ச யம்.” “தற்ெகாைல ெசய்து ெகாள்வது

ஒன்றும் துணிச்சலான காரியமல்ல. வாழ்க்ைகய ல் வ ரக்த யைடந்த

எந்தப் ைபத்த யக்காரனும் லகுவாகச் ெசய்து ெகாள்ளக்கூடிய காரியம்

அது. தற்ெகாைல என்பது ேகாைழய ன் கண்ணில்படும் முதல் புகலிடம்.

வாழ்க்ைகய ன் ச ரமங்கைள எத ர்த்துப் ேபாராடத் துணிச்சலற்றுத் தன்ைனத்

தாேன ஒருவன் அழித்துக் ெகாள்வதா?” என்று கடுைமயாய் எச்சரிக்க றார்.
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ெதா.மு.ச இறுத வைர தனது சுயத்ைத இழக்காமல் கம்பீரமாகேவ

வாழ்ந்தார். கம்யூனிஸ்ட் கட்ச என்ற அைமப்புக்கும் தன்ைன உட்படுத்த க்

ெகாண்டார். இது ஒரு அபூர்வமாகும். அவரது ஆய ரக்கணக்கான

நூல்கைள எட்டயபுரம் பாரத நூலகத்த ற்குத் தானமாய் வழங்க னார்.

அைதப் பாதுகாத்து இயக்குவத ல் தமிழ் ஆய்வாளர்களும், இலக்க ய

ஆர்வலர்களும் கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும். ெதா.மு.ச .ய ன் வாழ்வ ல்

தன்ைன ந ைலந றுத்த க் ெகாள்வதற்கான சமரசமுமில்ைல. வீழ்வதற்கான

சறுக்கலுமில்ைல. அவரதுஇறுத நாட்களில்ெநல்ைலய ல்தனதுெநருங்க ய

சகாவான ேதாழர் த .க.ச .ேயாடும், முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் கைல

இலக்க யப் ெபருமன்றத் ேதாழர்கேளாடும் ெநருங்க ய நட்புக் ெகாண்டு,

இலக்க ய வாழ்ைவத் ெதாடர்ந்தார். 30.12.2001ல் அவர் மைறந்தாலும்

அவரது பைடப்புகள் ெதாடர்ந்து நமக்கு வழிகாட்டும். ந ைலத்து ந ற்கும்.

ெதா.மு.ச .ரகுநாதன் எனும் மாமனிதரின் ெபயர் நம் ெநஞ்சங்களில்

ந ைறந்த ருக்கும்.
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4. சுதந்திரப் ேபாரில் கைல ஆயுதேமந்திய

கம்யூனிஸ்டுகள் கவிஞர் தமிழ் ஒளி

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 13, 2020

…

புரட்ச கவ ைதகைள அக்னிச் ச தறல்களாய் ஆர்ப்பரிக்க எழுத ய

ெநருப்புக் கவ ஞர் தமிழ் ஒளி. த ராவ ட இயக்கத்த ன் மடிய ல் வளர்ந்து,

ப ன்பு தன்ைன ெசங்ெகாடி இயக்கத்த ல் ந ைல ந றுத்த யவர்.

“கத்த முைனதனிேல பயங் காட்டும் உலக னிேல சத்த ய ேபரிைகைய

நான் தட்டி முழக்க டுேவன்; ஊைர எழுப்ப டேவ துயர் ஒன்ைற ெநாறுக்க டேவ

தாைர முழக்க டுேவன் தமிழ் சாத வ ழித்த டேவ”

என்று புத யேதார் ப ரகடனம் ெசய்தவர் தமிழ் ஒளி. புதுைவ மண்ணில்
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ப றந்து வளர்ந்து பாரத , பாரத தாசன் அடிெயாற்ற த் தனது கவ ைதப்

பயணத்ைதத் துவங்க ய ப ன்பு தனக்ெகன ஒரு தன்ேனரிலாப் பாைதய ல்

முன்ேனற ச் ெசன்றவர். குறுக ய காலேம வாழ்ந்தாலும் தனது கவ ைதக்

ெகாடிய ைன வானளாவப் பறக்கவ ட்டவர். ெவறும் கனவுலைகப்

பாடாமல் நனவுலகு பற்ற மட்டும் பாடியவர். ஏைழ, எளிய உைழப்பாளி

மக்களுக்காக தனது வாழ்ைவ அர்ப்பணித்த அவர் தனது கவ ைதகைளயும்

அந்த மக்களுக்காகேவ பைடத்தார். வாழ்வ ன் புத ர்கள் பற்ற ப் புரியாத

மனிதர்களுக்குத் தனது கவ ைதகள் மூலம் புத்ெதாளி பாய்ச்ச அைடயாளம்

காட்டியவர். ரஷ்யப் புரட்ச , ச ீனப் புரட்ச ேபால இங்கும் ஒரு புரட்ச

எழ ேவண்டும்; எளியவர்கள் துயரம் என்ெறன்றும் அகல ேவண்டும்;

இங்குள்ள முதலாளிகள், ந லப்ப ரபுக்களின் சுரண்டலுக்கு முடிவு கட்டிப்

புத யேதார் சமுதாயம் காண ேவண்டும் என்று ேபாராடினார். இதற்கு வாள்

முைனைய வ டப் ேபனா முைன வலிைம வாய்ந்தது என்பைதத் தனது

ெசஞ்ெசாற் கவ ைதகளால் ந ரூப த்தவர் தமிழ் ஒளி. உலகப் பாட்டாளிகளின்

வ டியல் த னமான ேம த னம் பற்ற இன்று வைர யாரும் எழுதாத ஒப்பற்ற

கவ ைதய ைன கவ ஞர் தந்துள்ளார்.

“ெதாழிலாளர் சாதைனையத் தூக்க க் ெகாடிப டித்து வாராய் மணி

வ ளக்ேக வந்த டுவாய் ேமத னேம! யுத்தஒலி ேகட்க றது, ஊர் மிரட்ட

எண்ணுபவர் ப த்தம் அணுகுண்டாய் ேபயாய் அைலக றது; ரத்தெவற

ப டித்த லாப அரக்கர்களின் கத்த , மனிதர் கழுத்தறுக்க நீள்க றது! நீல

ெநடுந்த ைரயாய் நீள்க ன்ற ைககளினால் ஞாலத் ெதாழிலாளர் நல்லரைசத்

ேதாற்றுவ ப்ேபாம்”

என்று பாடினார். இன்ைறக்கும் உலைக மிரட்டி வரும், ஒவ்ெவாரு

நாட்ைடயும் குண்டு வீச அடக்க வரும் அெமரிக்க ஏகாத பத்த யத்ைதக்

கடுைமயாகச் சாடியுள்ளார். ந யூயார்க் நகரின் வால்ெதருவ லுள்ள ஆயுத

உற்பத்த ெசய்யும் முதலாளிகள் பத னான்கு ேபர் தங்கள் லாபத்த ற்காகப்

ேபார்கைளத் தூண்டி வருக றார்கள். அந்த மரண வ யாபாரிகைளக்

கண்டித்து,

“நாசக் க ருமிகளாய் ஞாலப் ெபருேநாயாய் வாசம் புரிக ன்ற
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வால்ெதருவ ன்மூடருக்குக் ‘காலத்த றுத யாகக்காண்’என்றுெசங்ெகாடிைய

ஞாலத்ெதரு முைனய ல் நாட்டுக ன்றாய் வானுயர!”

என்று கவ ைத ஆரவாரம் ெசய்க றார். ெதாழிலாளரும்,

உைழக்க ன்ற இதர பகுத ய னரும் தங்களது உரிைமகளுக்காகவும்,

ேகாரிக்ைககளுக்காகவு ேபாராடும் ேபாது ெபாதுமக்கள் ஒதுங்க

ந ற்க றார்கள். ச லேரா முதலாளித்துவப் ப ரச்சாரங்களுக்குப் பலியாக ப்

ேபாராட்டங்கைள எள்ளி நைகயாடுக றார்கள். ச லர் புரியாமல் எத ர்ப்புத்

ெதரிவ க்க றார்கள். இவர்கைளப் பார்த்துக் கவ ஞர்,

“ெதாழிலாளர்களின் துயர வாழ்க்ைகைய நீக்க டப் ெபரிய

நீண்ட ேபாராட்டம் ெதாடங்க டச் சங்கம் துணிந்த டும் ேபாத ல் ஏ,

ெசந்தமிழா! என்னுைடச் ேசாதா! நீ, யார் பக்கம்? ந ன்ற ட ேவண்டும்!

ெகாள்ைளயடித்த டும் ெகாடியவர் பக்கமா? துன்பமுற்ற டும் ெதாழிலாளர்

பக்கமா? நீ யார் பக்கம்

என்று ேகாபமாய் வ னாத் ெதாடுக்க றார், ேமலும் ேபாராட்டத்ைத

ஆதரிக்காமல் ஒதுங்க ந ற்ேபாைரப் பார்த்து,

“ஒதுங்க ந ற்பவர் ஊைமயர், ேபடியர் ேபைதயர் ஆவர்! ப றப்ப னில்

நீேயா ஊனமிலாத உயர்வலியுைடேயான் என்னுைடக் கடைமைய

உதற த்தள்ள எண்ணிட ேவண்டாம! இப்ெபாழுேத நீ எவர் பக்கம்?

என்ற யம்ப டுவாேய!” என்று அைறகூவல் வ டுக்க றார்.

கவ ஞர், கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் உறுப்ப னராக இருந்தவர். 1948ல்

ெதாடங்க ய அடக்குமுைறக் காலத்த ல் கட்ச ப் பத்த ரிைககளின் ஆச ரியராக,

எழுத்தாளராக இருந்தவர். தனது எழுத்துக்களால் அந்தக் காலத்த ன்

ேபாராளிகளுக்கு உத்ேவகமும், உற்சாகமும் ஊட்டியவர். காளிைய

வணங்க த் ெதருேவாரம் கைழக்கூத்தாடிப் ப ைழக்கும் ஒரு ஏைழ, வய று

வளர்க்கப் பாலகனாம் தன் மகைனத் ெதன்ைனமர உயரக் கம்பத்த ல் சுழல

ைவத்து ேவடிக்ைக காட்டுக றாள். ச றுவன் தவற க் கீேழ வ ழுந்து சாக றான்.

அத ர்ச்ச ய ல் தகப்பனும் சாக றான். நமது கவ ஞர் மனங்குமுறுக றார்.

காளியும் கூளியும் காக்கவ ல்ைல மூடக் கட்டுக்கைதகைள நம்ப யதால்!
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ேதைளயும் பாம்ைபயும் கும்ப டுவார் இவர் தீைம அைடந்துேம ெசத்த டுவார்!

கவ ஞர் தமிழ் ஒளி 40 வயது வைர தான் வாழ்ந்தார். ெகாடும் ேநாய்க்கு

பலியாக உய ர் நீத்தவர். கம்யூனிஸ்ட் கவ ஞர்களில் பட்டுக்ேகாட்ைட

கல்யாண சுந்தரம் அவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக அத கமாக பாடல்கைள

எழுத குவ த்தவர் தமிழ் ஒளி. ஆரியர் ெகாணர்ந்த இந்து மதம்

இந்த யாவ ல் நால்வருண ேபதத்ைத உருவாக்க யது. ப றப்பால் மனிதைனத்

தீண்டத்தகாதவன் என்று ஒதுக்க யது. மக்கைள மாக்களாய் நடத்தும்

இக்ெகாடுைமகைள உருவாக்க யவர்கைளப் பற்ற த் தாழ்த்தப்பட்ேடார்

ெநடுங்காலம் அைடயாளங் காணவ ல்ைல. தைலவ த என்றும், ஆண்டவன்

பைடப்பு என்றும் ெநாந்து ெகாண்டனர்.

இந்த யாவ ல் ேதான்ற ய ேலாகாயதத்ைதயும், புத்தம், சமணம் ேபான்ற

மதங்கைளயும், மக்கள் ப ன்பற்ற ய காலத்த ல் இந்தத் தீண்டாைமக்

ெகாடுைமகள் முைளக்கவ ல்ைல. இம்மதங்கைள அழித்து இந்து மதம்

ேகாேலாச்ச வந்தது. இந்து மதெவற தான் தீண்டாைமய ன் ஊற்றுக்கண்

என்றுகவ ஞர்துல்லியமாய்க்காட்டுக றார். தமிழர்களுக்குஉலக ன்புரட்ச கர

காட்ச கைளெயல்லாம் எடுத்துக்கூற அேதேபால் இங்ேகயும் உருவாக்க

ேவண்டுெமன்றார். ச ீன மக்கள் ெசய்த புரட்ச ையயும், ெதலுங்கானா

வ வசாய களின் வீரகாைதகைளயும் எடுத்துக் கூறுக றார். ஏைழ மக்கள்

உலைக ஆள வந்ேதாம், அடிபணிேயாம் என்று மார் தட்டுக றார். நமது

வருங்காலப் பயணம் அைதேநாக்க ேய…
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5. சுதந்திரப் ேபாரில் கைல ஆயுதேமந்திய

கம்யூனிஸ்டுகள் கைலஞர் ெவ.நா.திருமூர்த்தி

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 14, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 5

காலில் சலங்ைக கட்டி ைகய ல் சப்ளாக் கட்ைடயுடன் ேமலாைடய ன்ற

ெதருவ ேல ந ன்று தனியாளாய் தாளம் ேபாட்டு ஆடிபாடி, கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

ப ரச்சாரத்த ல் ஈடுபட்டவர். சமூகத்த ல் ந லவும் தீண்டாைமக் ெகாடுைமைய

கடுைமயாக எத ர்த்து பாடியவர். தீண்டாைமைய தர்மெநற என்று கூற ய

பூரி சங்கராச்சார்யாைர ச ைறய ல் தள்ள ேவண்டுெமன்று பாடியவர். ேதாழர்

த ருமூர்த்த 1904ஆம் ஆண்டில் ஈேராடு அருக ல் ெவள்ேளாட்டம் பரப்பு என்ற
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க ராமத்த ல் நாராயண நாயுடு, ெவங்கடம்மா தம்பத ய ன் மகனாய் ப றந்தார்.

நான்காம் வகுப்பு வைர படித்துவ ட்டு ஆடு ேமய்த்து, கைட ஊழியர், லாடம்

கட்டும் ெதாழிலாளி, ெநசவாளி என்று வறுைமய ல் வாடியவர். 1942-ஆம்

ஆண்டு ஆகஸ்ட் ேபாராட்டத்த ல் கலந்து ெகாண்டு உைறயூரில் கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச உறுப்ப னரானார். தனது சுயமுயற்ச ய ல் ெதலுங்கு, மைலயாளம்,

கன்னடம், இந்த , சமஸ்க ருதம் ஆக ய ெமாழிகைள பய ன்றவர். தமிழில்

ஆழ்ந்த புலைம உைடயவர். அவராகேவ ெதருவ ல் ந ன்று ஆடிப், பாடி கூட்டம்

ேசர்த்து தனியாளாகப் ந ன்று ப ரச்சாரம் ெசய்வார்.

தலித் மக்கள் வறுைமய ல் வாடுவைதப் பார்த்து “மாடி வீடு உங்களுக்கு-

ச று மட்ட குடிைச எங்களுக்கு காடு ேதாட்டம் உங்களுக்கு - ெகாஞ்சம்

ேமடும் தரிசும் எங்களுக்கு பாலும் பழமும் உங்களுக்கு - நஞ்ச பைழய

ேசாறும் எங்களுக்கு பட்டும் பணமும் உங்களுக்கு- த னம் பைழய கந்தல்

எங்களுக்கு உடைமெயல்லாம் உங்களுக்கு- இங்கு உைழப்பும் மட்டும்

எங்களுக்குஉலகெமல்லாம்உங்களுக்கு -இங்குஒன்றுமில்ைலஎங்களுக்கு”

- என்று அவர் பாடும் ேபாது ேகட்ேபார் மத்த ய ல் ஆத்த ரம் ெகாப்பளிக்கும்.

க ராமங்களில் வ வசாய கள் படும் துயரங்கள் கடனிலும் வட்டிய லும் ச க்க

ந லம், வீடு, வாசைல வ ட்டுவ ட்டு நகரங்களுக்குப் ேபாய் கூலிக்காரர்களாய்

குடிேயறுக றார்கள். ஒண்டுவதற்கு ஓர் ஓைலக் குடிைச கூட இல்லாத ஏைழ

மக்கைளப்பற்ற -

“நண்டுக்குச் ெசாந்தமா ெபாந்து இருக்குது நரிக்குச் ெசாந்தமாய் புதர்

இருக்குது பாம்புக்கும் ஒரு புத்து இருக்குது பாம்புக்கும் ஒரு ெபாந்த ருக்குது

பறைவகளுக்கும் கூடு இருக்குது மனிதவர்க்கத்த ல் எத்தைன ேபர்கள்

வாழ்க்ைக நடத்த ட இடமில்லாமல் மரத்தடிய லும் ெதருத்த ண்ைணய லும்

மைழய ல் குளிரில் ப ள்ைள குட்டியுடன் வாழ்க்ைக நடத்துறார் அடிைம

வாழ்வ ல் அவத ப்படுவேதா அத கார வர்க்கம் - இங்கு அடக்க யாள இனியும்

வ டுவேதா” - என்று பாடுக றார். அவர் குத த்து ஆடியபடி இந்த பாடைலப்

பாடும் ேபாது கூட்டமும் ேசர்ந்து ஆடும்.

அவர் ச றந்த கவ ஞராகத் த கழ்ந்தார். தமிழ் கவ தாமரப ல் வீரியமிக்க

இைசக் கவ ைதகைள எழுத னார். ஆனால் அைவ எளிய மக்களுக்காக
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எளிய முைறய ல் பாடியைவ. உதாரணமாக, “மண்ணுக்காய் பாரதத்த ன்

சண்ைடெயன்றும் ெபண்ணுக்காய் ராமாயணச் சண்ைடெயன்றும்

ேபர்ேபான பழங்கைதகள் பலர் ெசால்லக் ேகட்டிருப்பீர்- இப்ேபா கண்ணுக்கு

முன்னாடி நம்ம வீட்டில் கஞ்ச க்கும் ஒருமுழக் கந்ைதக்கும் ெபரிய சண்ைட”

இன்ைறய அரசுகள் மக்கள் ப ரச்சைனகைளப் பற்ற கவைலப்படாமல்

சாத , மத, இன, முரண்பாடுகைள வளர்த்து குளிர்காய்க ன்றனர்.

ஆட்ச யாளர்களால் நாட்டின் ெசல்வம் சூைறயாடப்படுக றது. லஞ்சமும்,

ஊழலும் தைலவ ரித்தாடுக றது. மக்கள் இைத சக த்துக் ெகாள்ள

ேவண்டியுள்ளது.

“உலகம் ேபாற ேபாக்க ேல ஒன்னும் நமக்கு புரியேல

உண்ைம,நீத , தர்மம் எங்ேக ஒழிஞ்சு ேபாச்ேசா ெதரியேல

அடுக்கடுக்காய் ப ரச்சைனகள் அட்டாலி ேமல் தூங்குது

ஆரு வந்தும் தீரைலய ன்னு ஏைழ மனசு ஏங்குது”

“உலகம் ேபாற ேபாக்க ேல ஒன்னும் நமக்கு புரியேல உண்ைம,நீத , தர்மம்

எங்ேக ஒழிஞ்சு ேபாச்ேசா ெதரியேல அடுக்கடுக்காய் ப ரச்சைனகள் அட்டாலி

ேமல் தூங்குது ஆரு வந்தும் தீரைலய ன்னு ஏைழ மனசு ஏங்குது”

“உைழப்பாளர் உலைக ஆளேவ உரிைமகள் யாவும் மீளேவ ெதாழிலாளர்

ஆட்ச ஓங்கேவ சுரண்டல் முற்ற லும் நீங்கேவ எழுவீர் இடது சாரிகேள இன்ப

உலைக உண்டாக்குேவாம் இடேர புரியும் ெகாடிேயார் ெசயைல அழிேயாடு

ஒழிப்ேபாம் அனுமத ேயாம்” - என்று முடிக்க றார்.

ஏைழ, பணக்காரன் என்ற ப ரிவ ைன க ராமங்களிலும், நகரங்களிலும்,

அவர்களது குடிய ருப்புகளிேல ெதரிந்து வ டுக றது. மாடமாளிைககள்

ஒருபுறம், கூைரக் குடிைசகள் மறுபுறமுமாய் வாழ்க்ைக முரண்பட்டு

க டக்க றது. அைதஆழ்ந்தபுலைமேயாடுபாடுக றார், “வ ண்முட்டும்மாளிைக

ெமல்லியர் ேகளிக்ைக ெபான்ைவரம் ேமனிய ல் ந ழலாடும்; கண்ெகாள்ளாப்

பகட்டுகள் களிப்பூட்டும் லீைலகள் காசுள்ேளார்அருக னில் வ ைளயாடும்;

ேகாட்டான்கள் கூவலும் ெகால்பச த் ேதம்பலும் மூட்டாத அடுப்ேபாரம்

அைலபாயும்; வாட்டிடும் துன்பங்கள் வறுைமய ன் ச ன்னங்கள் பாட்டாளி

வாழ்ேவாடு உறவாடும்”
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� இப்படி கவ ைத அழேகாடு மக்களிைடேய உள்ள முரண்பாடுகைள

பாடிய மகா கைலஞர் அவர். மக்களின் வ டுதைலக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

ெசங்ெகாடிப் பாைதேய, இடதுசாரிப் பாைதேய ச றந்த வழி. அைதப்

ப ன்பற்ற வாருங்கள் என்ற அைறகூவேலாடு அவர் ந கழ்ச்ச ைய

ந ைறவு ெசய்வார். அவர் மைறந்து வ ட்டாலும் கட்ச ய ன் வரலாற்ற ல்

மறக்க முடியாத கைலஞர் த ருமூர்த்த .
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6. சுதந்திரப் ேபாரில் கைல ஆயுதேமந்திய

கம்யூனிஸ்டுகள் பாவலர் வரதராசன்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 15, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 6

தமிழகத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் ேமைடகளில் தைலச றந்த கைலஞராக நீண்ட

காலம் உலா வந்தவர் ேதாழர் பாவலர் வரதராசன். ெசாந்தமாக பாடல்

எழுதுவத லும், ெமட்டு ேபாடுவத லும், க ராமிய இைசைய கலப்பத லும்,

த ைரய ைச பாடல் ெமட்டுகைள பயன்படுத்துவத லும் ஆற்றல்மிக்க

கைலஞர். இன்ைறய ேதனி மாவட்டம் பண்ைணப்புரத்த ல் ப றந்த இந்த மகா

கைலஞனின் தம்ப கள் தான் பாஸ்கர், இராைஜயா (இைளயராஜா), அமர்ச ங்

www.Kaniyam.com 30 FreeTamilEbooks.com



தீக்கத ர் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் கைல இலக்க ய உலகமும்

(கங்ைக அமரன்) ஆக ேயார். இந்த நான்கு சேகாதரர்களும் தமிழகெமங்கும்

பட்டிெதாட்டிகளில் எல்லாம் பாடியவர்கள். பாவலரின் பாடல்களில் தமிழ்

கவ தாமரபுப்படி இைச, இலக்கணம் மிளிரும். எதுைகயும், ேமாைனயும்,

ஓைசயும், சந்தமும், அைசகளும், சீர்களும் ெகாஞ்ச வ ைளயாடும். அவரது

பாடல்களில்உருவமும்,உள்ளடக்கமும்,ெபாருத்தமாய்இைணந்ேதஇருக்கும்.

அதனால்தான் அவரது பாடல்களுக்கு ெவற்ற க ைடத்தது. அவரது

ந கழ்ச்ச ய ன் துவக்கத்த ேலேய பாடும் பாடல்-

“தாய்நாட்டுக்காக தன் உடல் ெபாருள் ஆவ ைய தந்த த யாக களுக்கு

வணக்கம் தாலி அறுத்த ெபண்ைண மறுமணம் ெசய்த ட்ட

வாலிபர்க்ெகல்லாம் வணக்கம்” -என்று துவங்க கடவுள் மறுப்பு

ெசய்த கைளயும் க ண்டலாகக் கூறுவார். “பாைலக் குடம்குடமாய்

சாமி தைலய ல் ெகாட்டி, பாழ்படுத்தாதவர்க்கும் வணக்கம்” என்று

அவர் பாடும்ேபாது கூட்டத்த ல் பலத்த ைகத்தட்டல் எழும். மக்கள்

மீது அரசாங்கத்த னுைடய தாக்குதல்கள், தடியடிகள், படுெகாைலகள்

எல்லாவற்ைறயும் பற்ற பாடல் எழுதுவார். அவரிடம் ெபரிய இைசக்

கருவ கள் க ைடயாது. ஒரு பைழய ஆர்ேமானியம், தேபாலா, ஜால்ரா மற்றும்

அவரது தம்ப கள் மட்டும்தான். அவரது கச்ேசரிைய ேகட்பதற்கு அைனத்துக்

கட்ச ய னரும் வந்து கூடுவார்கள். பாராட்டுவார்கள். ந லப்ப ரபுக்கள்

ஆய ரக்கணக்கான ஏக்கர் ந லங்கைள எப்படி அமுக்க னார்கள் என்பைதப்

பற்ற கவ ஞர் த ருமூர்த்த ஒரு பாடைல எழுத னார். அந்தப் பாடைல

ேகாபத்ேதாடும், எக்காளத்ேதாடும் பாடும்ேபாது கூட்டம் ஆேவசமைடயும்.

“ஆண்டவேன சர்ேவ ேபாட்டு அளந்துவ ட்டானா- இல்ைல அவனவேன

ந லத்ைதெயல்லாம் அமுக்க க்க ட்டானா”

என்று பாடிவ ட்டு எந்ெதந்த ந லப்ப ரபு எத்தைன ஆய ரம் ஏக்கைர

அமுக்க னார் என்ற பட்டியைலயும் பாடுவார். அவரது தம்ப களும் இைணந்து

பாடுவார்கள். 1957 ேதர்தலின்ேபாது ேகரளத்த ல் ப ரச்சாரம் ெசய்ய

ேதாழர் ஐ.மாயாண்டி பாரத யுடன் பாவலர் குழு ெசன்றது. அந்த ேதர்தல்

ப ரச்சாரத்த ல் காங்க ரைச க ண்டல் ெசய்து

‘ ‘ஒத்த ரூபா தாேரன், நான் உப்புமா காப்ப யும் தாேரன் காைள
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மாட்ைடப்பார்த்து நீ கணக்காக குத்து” - என்ற பாடைல பாடினார்கள்.

1965ஆம் ஆண்டு தமிழகத்த ல் இந்த எத ர்ப்பு ேபாராட்டம் கடுைமயாக

நடந்தது. மாணவர்கள்மீதுஅன்ைறயகாங்க ரஸ்அரசுதடியடியும்துப்பாக்க ச்

சூடும் நடத்த யது. பலர் ெசத்து மடிந்தனர். அைதக் கண்டித்து

“ரத்தெவற ெகாண்டவேர நாடாள வந்தவேர ெபற்றவர்

வய ற்ைறெயல்லாம் பற்ற ேவகவ ட்டவேர எத்தைன உய ைர இன்னும் சுட்டு

ெவற தீர்ப்பீேரா பள்ளிய ல் படிக்க ைவக்க பட்டகடன் தீரவ ல்ைல ெகாள்ளி

ைவக்கும் ப ள்ைளக்குத் தாய் ெகாள்ளி ைவக்க ைவத்துவ ட்டீர் - ஐயேகா!”

இப்பாடைலப் பாவலர் பாடிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத கூட்டத்த லிருந்து

அழுைகயும் ேகவலும் வரும். அதுேவ கைலய ன் ெவற்ற யாகும்.

அரச யல் எத ரிகைள ைநயாண்டி ெசய்வத ல் பாவலர் மிகுந்த சமர்த்தர்.

அவரது ைநயாண்டி மக்கைள வ லா ேநாகச் ச ரிக்க ைவத்து ச ந்த க்க

ைவக்கும். உதாரணமாக, 1969ஆம் ஆண்டில் தமிழகத்த ல் குடும்பக்

கட்டுப்பாடுத்த ட்டம் மிகக் ெகாடூரமான முைறய ல் அமல்படுத்தப்பட்டது.

குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு அறுைவச் ச க ச்ைசக்கு ஆச ரியர்கள் ஆள்ப டித்து

வரேவண்டுெமன்று கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர். அக்காலத்த ல் ஆராதனா

என்ற இந்த ப் பாடல் மிகவும் ப ரபலமானது. இந்தப் பாட்டின் ெமட்டில் கட்டாய

குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் த ட்டத்ைத கண்டித்து பாவலர் எழுத ப் பாடிய பாடல்

முதலில் வ ருதுநகர் ேமைடய ல் அரங்ேகற யது. “லூப்புத் தரான் சரிதானா

மாட்டலன்னா உடுறானா நாைளய வாரிசு வீணாப் ேபாகுேத” பாவலர்

இைதப் பாடும் ேபாது கூட்டேம ெகால்ெலன்று ச ரிக்கும். பாடைல முடிக்கும்

ேபாது, “கருேவாடு தாேன வ ைளயாடுக ன்ற ெகாைலகாரராட்ச இனிேமலும்

ேவண்டாம் ஆய ரமாய ரம் ேபைர அறுத்தாேன- ஏ ஏ” என்று பாடும் ேபாது

கூட்டம் உணர்ச்ச ப் ெபருக்க ல் ஆழ்ந்துவ டும். ெமய்யான மக்கள் கைலஞர்

அவர்.

பாட்டாளி வர்க்கப் புரட்ச நாட்டில் உருவாக ேவண்டுெமன்ற உணர்ேவாடு

தனது கைலப்பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தவர். வறுைமையப் துச்சமாக

எண்ணியவர். மனித வாழ்வ ன் சகல அம்சங்கைளயும் மார்க்ச யக்

கண்ேணாட்டத்த ல் ஊடுருவ ப் பார்த்தவர். இைத அவரது ஒவ்ெவாரு
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பாடலிலும் காண முடியும்.

பாவலரின் கைல ந கழ்ச்ச ய ன் கைடச க் காட்ச தான் உச்சகட்டமாகும்.

த யாக ச வராமனின் வீரகாைதைய தனிேய அைரமணி ேநரம் பாடுவார்.

கைதையத் துவக்கும்ேபாேத,

“அண்ேண ேசத ெயாண்ணு ெசால்லப் ேபாேறன் - உங்க ெசவ யக்

ெகாஞ்சம் சாச்ச டுங்க - நான் ஆத முதல் ெசால்லப் ேபாேறன் - நீங்க

அைமத யாகக் ேகட்டிடுங்க ந ன்னுருக்கும் அண்ணமாேர - ெகாஞ்சம் ேநரம்

வைரய ல் உட்காருங்க, கூடீருக்கும் தம்ப யேர - ெகாஞ்சம் கூச்சமின்ற

உட்காருங்க”

இைதப் பாடியதும் அவர் ேபசத் துவங்குவார். இது கைதேயா,

கற்பைனேயா, நாடகேமா, கதாகாலட்ேசபேமா இல்ைல- நடந்த சம்பவம்

என்பார். கூட்டேம ேகவ அழும். அந்தக் கைல ஆற்றேல அவரது ச றப்பு.

www.Kaniyam.com 33 FreeTamilEbooks.com



தீக்கத ர் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் கைல இலக்க ய உலகமும்

7. சுதந்திரப் ேபாரில் கைல ஆயுதேமந்திய

கம்யூனிஸ்டுகள்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 16, 2020

…

கவ ஞர் கன்னிவாடி பச்ைச ந லா

த ண்டுக்கல் மாவட்டம் கன்னிவாடிய ல் வாழ்ந்த கவ ஞர் பச்ைச ந லா

ஒரு அற்புதமான கவ ஞர். அவரது இயற்ெபயர் துைரராஜ். மார்க்ச ஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச உறுப்ப னராகேவ கைடச வைர வாழ்ந்து மைறந்தார்.

அவர் ஏராளமான பாடல்கைள எழுத னார். யார் யாேரா அவரிடம் பாடல்கைள

வாங்க ப் ேபாய் பயன்படுத்துவார்கள். ஆனால் அவர் ெபயர் மட்டும்

ெவளிவராது. குடத்த லிட்ட வ ளக்காகேவ அவர் வாழ்ந்து மைறந்தார்.

பச்ைச ந லா, அடிப்பைடய ல் ஒரு வ வசாய , வ வசாய களின் வாழ்க்ைகத்

துயரங்கைளத் தனது பாடல்களில் ெவளிப்படுத்த னார். கடைல சாகுபடி

ெசய்யும் ேபாது கம்பளிப் பூச்ச தாக்க னால் ெபருத்த ேசதேமற்படும்.

அதன் வ ைளவாக வ வசாய ய ன் வாழ்வ ல் ஏற்படும் கஷ்டங்கைள ஒரு
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பாடலாக்க னார்.

“கடலச் ெசடியத் த ன்னு புடுச்சு கம்பளிப் பூச்ச ெயல்லாம்- மக்கைள

(நம்மள) கடனுக்குள்ள மூழ்கடிக்குது சுரண்டும் கூட்டெமல்லாம் ெவதக்

கடைல வாங்குன ெவைலக்கு ெவௗஞ்ச கடைல ெவல ெகாறஞ்சது - நம்ம

வீட்டுக்கு வ ருந்தாளி வந்தா ேவப்பங் காயாக் கசக்குது சைத எலும்புக்கும்

இருந்த ெசாந்தம் சன்னஞ் சன்னமாக் குைறயுது சாமியக் கும்ப ட்டா

ெதால்ைல தீருமுன்னு சனங்கெளல்லாம் ெநனச்ச ருக்குது (கடைலச் ெசடி)”

ெபரும்பாலும் மானாவாரி ந லங்களில் பாடுபடும் வ வசாய களுக்குப் பாசன

வசத க ைடப்பத ல்ைல. நூறு அடி ஆழம் வைர க ணறு ேதாண்டினால்

தான் தண்ணீர் க ைடக்கும். அதுவும் பாசனத்த ற்குப் ேபாதாது. வ ைளச்சல்

பாத த்துவ ட்டால் வ வசாய பாடு அேதாகத தான். கண்ணீர் கைததான்.

அந்த வ வசாய ய ன் துயரத்ைத இந்தப் பாடைலவ ட ேவெறதுவும் கூற ட

முடியாது. கவ ஞர் பச்ைச ந லா என்று ெபயரிட்டுக் ெகாண்டாலும் அவர்

உண்ைமய ல் ச வப்பு ந லாதான். “முக்கா ெமாழம் ெநல்லுப்பய று முப்பது

ெகசம் தண்ணிக்க ணறு ந க்கா மத்தான் தண்ணி எறச்ேசன் ெநல்லுப்

பய ரும் கருக ப் ேபாச்சு”

கவ ஞர் பச்ைச ந லா க ராமப்புற வ வசாய கள் படும் துயரங்கள்,

அைத மாற்றுவதற்கான வழிமுைறகள் பற்ற த்தான் அத கம் எழுத னார்.

வாழ்க்ைகைய ேநரடியாக அனுபவ த்து அந்த அனுபவங்கைள

ெவளிப்படுத்த னார். தனது சக மனிதர்களின் வாழ்ைவ ஊடுருவ ப்

பார்த்தும் பாடல் எழுத னார். ஏைழ மக்களின் வறுைம, துயரங்கைள

ேகட்ேபார்க்கு கண்ணீர் வரும் வைகய ல் அவர் பாடல்கைள எழுத னார்.

இந்த பாடல் ஒரு தாயும், மகளும் பாடுவது ேபால எழுதப்பட்டதாகும்.

வாழ்க்ைக இந்த க ராமத்து அனாதரவான மனுஷ கைள என்னவாய்

அைலக்கழிக்க றது. பள்ளி மாணவ யான அந்தச் ச றுமி க ழிந்த பாவாைட

சட்ைடக்குப் பத ல் புத து ேகட்க றாள். பள்ளிய ல் சகேதாழிகள் அவளது

க ழிந்த ஆைடகைளப் பார்த்துக் ேகலி ேபசுவைத அவளால் தாங்க க் ெகாள்ள

முடியாமல் பரிதாபத்துக்குரிய தனது தாய டம் ேகாரிக்ைக ைவக்க றாள். தாய்

தனது துயரம் ேதாய்ந்த வாழ்க்ைகைய மகளுக்கு எடுத்துச் ெசால்க றாள்.
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உடுமாற்றுச் ேசைல கூட இல்லாமல் ஒட்டுப்ேபாட்ட ேசைலேயாடு அவள்

வாழ்க்ைகயுடன் ேபாராடுக றாள். படித்தப ன் ேவைல க ைடக்காத துயரத்த ல்

தனது ஒேர மகன் தற்ெகாைல ெசய்தைதயும், அவைனத் ெதாடர்ந்து

தனது கணவனும் மரித்த கைதையயும் கூறுக றாள், சமூகச் சூழைலயும்

எடுத்துக்கூற தனது மகளான அந்தச் ச றுமிக்கு வாழ்க்ைக இதுதான் என்று

கூற த் தனது ைகயறு ந ைலையத் ெதரிவ க்க றார். இேதா அந்தப் பாடல்:

“அம்மா பாவாைட சட்ைட க ழிஞ்சு ேபாச்சுேத -என்ைன பள்ளிக்கூட

ப ள்ைளெயல்லாம் ேகலி ேபசுேத” இந்த பாடைல ேகட்ேபார் கூட்டத்த லிருந்து

அழுைகயும் ேகவல் சத்தமும் வரும். பச்ைச ந லா ஆளும் வர்க்கங்கைளப்

புலியாகவும், வாழ்வு சூைறயாடப்பட்ட வ வசாய ைய எருது மாடாகவும் கூற

புலிைய எத ர்த்துப் ேபாராட ேவண்டுெமன அைறகூவல் வ டுக்க றார். இேதா

அந்தப் பாடல்

“ஒத்தமாடு ெசத்துப் ேபாச்சு ஒத்தமாடு வாங்க வர பத்துப் ேபர ேகட்டுப்

பாத்ேதன் பணங் க ைடக்கைலேய - இப்ேபா ெநல்லுநாத்து வாங்க நட பணங்

க ைடக்கைலேய (ஒத்தமாடு)ெபாழுதுவ டிஞ்சாேதடுனஆளுகபுத்த ெசால்ல

வாராங்க ெபாருளக் காட்டி பணமுங் ேகட்டா ெபாரணி ேபச ேபாறாங்க” புலி

வாழ ேவண்டுமானால் மாைனவ ட ேவகமாக ஓடியாக ேவண்டும். மான்

உய ர் வாழ ேவண்டுமானால் புலிைய வ ட ேவகமாக ஓடியாக ேவண்டும்.

வாழ்க்ைகப் ேபாராட்டம் இப்படிேய ெதாடர்க றது. புலிகள் வாழும் வைர

காட்டில் மான்கள் அைமத யாய் வாழ முடியாது. சுரண்டல் ெதாடரும் வைர

நாட்டில் மக்கள் இன்ப வாழ்க்ைகைய எட்டிக்கூடப் பார்க்க முடியாது. இைதக்

கைலநயத்ேதாடு மக்களுக்கு எடுத்துச் ெசான்னவர் கவ ஞர் பச்ைச ந லா.

தனது பாடல்கைள கைலஞர்கள் பாடும் ேபாது, மிகவும் உன்னிப்பாக

அைத காது ெகாடுத்து ேகட்பார். தான் எழுத யது மக்களுக்கு புரிக றதா

என்பதற்காக கூட்டத்த லிருப்ேபாைரயும் கவனிப்பார். என் ேபான்ற

ேதாழர்கள் அவேராடு ேபசுக ற ேபாது ெசால்லுக ற ஆேலாசைனைய

புறம் தள்ள மாட்டார். உதாரணமாக, “உங்கள் பாடல்களில் வாழ்க்ைக

துயரங்கைளயும், வறுைமையயும் த றம்பட எடுத்துச் ெசால்க றீர்கள். ஆனால்

அைத மாற்றுவதற்கு வழி ெசால்லாமல் ெசல்க றீர்கள்” என்ற ேபாது எந்தப்
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பாட்டச் ெசால்ற என்று ேகட்டார். உதாரணமாக கடலச் ெசடி பாடல் வரிகள்

அற்புதமாக அைமந்துள்ளது. ஆனால் அதன் முடிவ ல் நம்முைடய கட்ச என்ன

வழிகாட்டுக றது என்று இருக்க ேவண்டாமா என்று ெசால்க ற ேபாது அவர்

உடேன எழுத க்ேகா என்று கூற வ ட்டு,

“ெசங்ெகாடி தான் சீக்க ரத்த ல ெஜகெமல்லாமும் பறக்கனும்-

த ல்லி ெசங்ேகாட்ைடய ல் நம்முைடய ெஜண்டாதாேன பறக்கனும்

எழுபத்ைதந்து குடும்பங்களின் ெகாட்டம் அடக்கனும்- அவங்க எடுப டிகள்

கூட்டத்ைதெயல்லாம் ச ைறய ல் தள்ளி அைடக்கனும்” -என்று ெசால்லி

முடித்தார். அவர் ந ைறய பாடல்கைள எழுத னார். கன்னிவாடிய ல் அவர்

வீட்டுக்கு பல ச னிமாக்காரர்கள் வந்து பாடைல ெபற்று ெசல்வதாகச்

ெசால்வார். அவற்ைற யார் பயன்படுத்த னார்கள் என்பதும் அவருக்கு

ந ைனவ ல் இல்ைல. அந்த மகத்தான கவ ஞர் மைறந்துவ ட்டார். அவரது

பாடல்கள் ெதாகுக்கப்படாமேலேய உள்ளன. தைலச றந்த க ராமப்புற

கம்யூனிஸ்ட் கவ ஞர் பச்ைச ந லா.
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8. சுதந்திரப் ேபாரில் கைல ஆயுதேமந்திய

கம்யூனிஸ்டுகள் பன்ெமாழி வித்தகர் ராகுல்

சாங்கிருத்யாயன்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 17, 2020

…

தத்துவங்கள், வரலாறு, நாவல்கள், ச றுகைதகள், தைலவர்களின்

வாழ்க்ைக வரலாறுகள், பயண நூல்கள், மதங்கள், அகராத கள், நாட்டார்

பாடல்கள், ெமாழி ெபயர்ப்பு நூல்கள் என 60 ஆய ரம் பக்கங்கள் எழுத

குவ த்தவர். இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச உறுப்ப னராக அக ல இந்த ய

முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்க உறுப்ப னராக, அக ல இந்த ய வ வசாய கள்
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சங்கத்த ன் தைலவராக வாழ்ந்து மைறந்த மகா பண்டிதர் ராகுல்

சாங்க ருத்யாயன். அவர் 34 ெமாழிகள் கற்றவர். 1893ல் உத்தரப்ப ரேதச

மாந லத்த ல் அஜம்கார் மாவட்டத்த ல் பாந்தகா என்னும் க ராமத்த ல் ஒரு

ப ராமண குடும்பத்த ல் ப றந்தவர். அவரது பூர்வீகப் ெபயர் ேகதார்நாத்

பாண்ேட. அவர் காச ய ல் சமஸ்க ருதம், அரபு, ெபர்ச ய ெமாழிகளில் கற்றார்.

இதர 30 ெமாழிகைளயும் தானாகேவ கற்றுக் ெகாண்டார். ச றுவனாக

இருந்த ெபாழுேத ேவைலையயும், அற ைவயும் ேதடி அவர் வீட்ைட வ ட்டு

ஓடிப் ேபானார். சனாதன இந்து மத நம்ப க்ைகைய வ டுத்து ஆரிய

சமாஜத்த ல் ேசர்ந்தார். ஆரிய சமாஜத்த ன் ேவதக் ெகாள்ைக ப டிக்காமல்

மஞ்சள் ஆைட தரித்து புத்த ப க்கு ஆனார். இதற்ெகன ேநபாளத்த லும்,

ஶ்ரீலங்காவ லும் சுற்ற புத்தமத நூல்கைளப் படித்தார். பாலி, ச ங்களம்,

த ெபத் ெமாழிகைளக் கற்று புத்தமத புனித நூல்கைள வாச த்தார். புத்த

ப க்குவாக அவர் ஐேராப்பாவுக்கு பயணம் ேபானார். அங்கு இந்த ய

இயல் அற ஞர்கைள சந்த த்தார். அவர்கள் அங்ேகேய தங்கும்படி ராகுைல

ேவண்டினர். அெமரிக்காவுக்கும் புத்தமத ப ரச்சாரத்த ற்கு அைழக்கப்பட்டார்.

இரண்ைடயும் ந ராகரித்தார். இந்தக் கட்டத்த ல் மார்க்ச யம் அவைர

ெவகுவாக கவர்ந்தது.

1935ல் முதன் முைறயாக ேசாவ யத் ரஷ்யா ெசன்று வந்ததும் அவர்

தீவ ர கம்யூனிஸ்ட் அரச யல் வாத யானார். 1948 ஜனவரிய ல் பம்பாய ல்

சாக த்ய சம்ேமளன மாநாட்டில் அவர் தைலைமயுைர ந கழ்த்த னார். அவர்

சதா அற வ ன் ஒரு இடத்த லிருந்து மற்ெறாரு இடத்த ற்கு ஒரு வைகயான

நம்ப க்ைகய லிருந்து இன்ெனாரு வைகக்ெகன்று சஞ்சாரம் ெசய்து

வந்தார். மனிதகுலத்ைத துன்ப துயரங்களிலிருந்து மீட்கும் வழிைய ேதடி

த ரியும் அைமத யற்ற மனிதராகேவ அவர் இருந்தார். 11 ஆண்டுகள்

அவர் இந்த யா முழுவதும் சுற்ற னார். இமய மைலக்கு, த ெபத்துக்கு

ெதாைலதூரப் பகுத களுக்கும் ெசன்றார். ெதன்னிந்த யாவ ல் த ருப்பத ,

வ ஜயநகரம், காஞ்ச புரம், மதுைர, இராேமஸ்வரம் எல்லாம் சுற்ற னார். அவர்

தமிைழயும் படித்து காஞ்ச புரத்த ல் ஏழுமாதக் காலம் தங்க அங்க ருந்த

ெபௗத்த சுவடிகைள ஆய்வு ெசய்தார். அவர் ஶ்ரீலங்காவுக்கு ெசன்றேபாது,

தனது ெபயைர ராகுல் சாங்க ருத்யாயன் என்று மாற்ற க் ெகாண்டார்.
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அதுேவ கைடச வைர ந ைலத்து வ ட்டது. 1932ல் ப ரான்ஸ், இங்க லாந்து,

ெஜர்மனி மக்களின் வாழ்ைவ ேநரில் கண்டு ஆய்வு ெசய்தார். ச ற து காலம்

ேசாவ யத் ரஷ்யாவ ல் ெலனின் க ராடு பல்கைலக்கழகத்த ல் ேபராச ரியாக

இருந்தார். மத்த ய ஆச யாைவ பற்ற ஒரு வ ேசஷ ஆய்வு நடத்த ெபரிய

நூைல இயற்ற னார். அந்நூலுக்கு சாக த்ய அகாடமி வ ருது க ைடத்தது.

ஜப்பான், ெகாரியா, ஈரான், சீனா ேபான்ற நாடுகளிலும் அவர் புத்தமத

ஆய்வுகைள நடத்த னார். ச று வயத ல் அவர் படித்த ஒரு உருது கைதய ல்

வரும் வாசகங்கள் ெபரிதும் கவர்ந்தன.

“ஓ அற வ லிகான்,

ேசாம்ேபற கேள புறப்படுங்கள்,

பரந்த உலகம் முழுவதும்

சுற்ற வாருங்கள்,

இதற்காக உங்களுக்கு இன்ெனாரு

வாழ்வு க ைடக்கப்ேபாவத ல்ைல

நீங்கள் ெநடுநாள்

வாழ்ந்தாலும் கூட.”

இந்த இளைம உங்களுக்கு

மீண்டும் வரப்ேபாவத ல்ைல….

“எதுவும் ந ைலயானது அல்ல; அைனத்தும அந த்த யமானேத ‘ஸப்பம்

காணிகம்’ என்று புத்தர் ெசால்லிய ருக்க றார், ‘எதுவும் முடிவானது இல்ைல’

என்று ெலனினும் கூற யுள்ளார். எந்த மனிதனும் பூரணமாக இருப்பான்

என்று நான் நம்பவ ல்ைல. மனிதனும் பூரணமாக இருப்பான் என்று நான்

நம்பவ ல்ைல. என்னிலானைவ நான் ெசய்க ேறன். வரும் தைலமுைறய னர்

என்ைனவ ட முன்ேனற ச் ெசயல் புரியட்டும்…” என்பேத அவரது தாரக

மந்த ரமாக இருந்தது.

ராகுல் மகாத்மா காந்த ய ன் ஒத்துைழயாைம இயக்கத்த ல் பங்ேகற்று

ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச க்கு எத ராக ேபச னார். அவர் ைகது ெசய்யப்பட்டு ஆறு

மாதம் ச ைற ைவக்கப்பட்டார். ச ைறய ல் அவர் பாடல்கள், நாடகம்

எழுதுவத லும் குராைன சமஸ்க ருதத்த ல் ெமாழி ெபயர்ப்பத லும்
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ெசயல்பட்டார். ப ன்பு காந்த ய டமிருந்து வ லக ராகுல் கம்யூனிசத்த லும்

புரட்ச க் ெகாள்ைகய ன் பக்கம் வந்தார். அவரிடமிருந்த மதப்பற்று,

கடவுள் நம்ப க்ைக எல்லாம் ேபாய் நாத்த கராக மாற னார். வ டுதைலப்

ேபாராட்டத்த ல் பங்ேகற்று இரண்டாண்டுகள் பங்க ப்பூர், ஹசாரிபார்க்

ஆக ய ச ைறகளில் இரண்டு ஆண்டுகள் தனிக் ெகாட்டடிய ல் கடுங் காவல்

தண்டைனைய அனுபவ த்தார். ச ைறய ல் நான்கு ஆங்க ல நாவல்கைளயும்,

ப ெரஞ்சு கைதகைளயும் இந்த ய ல் ெமாழி ெபயர்த்தார். நலந்தா,

வ க்க ரமஷ லா பல்கைலக்கழகங்கள் அழிக்கப்பட்டேபாது புத்தப க்குகள்

அங்க ருந்த ஓைலச்சுவடிகைள எடுத்துக் ெகாண்டு ேநபாளம், அசாம்,

த ெபத் ஆக ய இடங்களுக்கு தப்ப ஓடினர். அேநக நூல் ந ைலயங்களும்,

மடங்களும் அழிக்கப்பட்டு தீய டப்பட்டன. எனேவ பண்ைடய நூல்கள்

அத கமாக த ெபத்த ற்கு ேபாய்ச் ேசர்ந்தன. அைவகைள ேதடி ராகுல்

நான்கு முைற த ெபத் ெசன்று வந்தார். பல நூல்கைள ப ரத எடுத்தும்

ெகாண்டு வந்தார். அவர் ஏராளமாக படித்தத னால் ந ைறய எழுத னார்.

வரலாற்று ஆதாரங்களுடன் கற்பைன பைடப்புகளாக 13 புத்தகங்கைள

எழுத னார். வால்காவ லிருந்து கங்ைக வைர ச ந்து முதல் கங்ைக வைர

ராஜஸ்தானத்து அந்தப்புரங்களில் ெபாதுவுைடைமதான் என்ன? ேபான்ற

நூல்கள் தமிழிலும் ெவளி வந்துள்ளன. ேதாழர் ஏ.ஜி.எத்த ராஜூலு ராகுலின்

நூல்கள் ச லவற்ைற தமிழில் அளித்துள்ளார்.

சுதந்த ரப் ேபாரில் கைல ஆயுதேமந்த ய கம்யூனிஸ்டுகள் பன்ெமாழி

வ த்தகர் ராகுல் சாங்க ருத்யாயன் - எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 18, 2020

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 8

த ெபத்த ய நூலகத்த ல் 10 ஆய ரத்த ற்கும் ேமற்பட்ட பாலி, சமஸ்க ருத

நூல்கள் இருந்தன. அவற்ற ல் பல முக்க ய நூல்கைள ராகுல் ப ரத எடுத்து

ெகாண்டு வந்து பாட்னா மியூச யத்த ற்கு வழங்க னார். தாந்ரீக மற்றும்

சூத்த ர க ரந்தங்களின் பட்டியல் நூல்கள் ஜப்பானில் ெவளிய டப்பட்டன.

ெபௗத்த தர்க்க ஞானிகள் நாகார்ஜூனரின் மாத்த யாமிகம், அசங்காவ ன்

ேயாகாச்சாரம், பத்மசம்பவா, புச தான், தாராநாத் ஆக ேயார் எழுத ய க ரியா,
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தந்த ரா, சார்யா தந்த ரா, ேயாக தந்த ரா நூல்கைள ராகுல் எடுத்து வந்தார்.

ராகுல் அரச யலில் தீவ ரப் பங்ேகற்றார். 1939ல் பீகாரில் நைடெபற்ற

வ வசாய கள் ேபாராட்டத்த ல் அவர் பூரணமாக ஈடுபட்டார். அவர் ச ைறய ல்

அைடக்கப்பட்டார். ச ைறய ன் ேமாசமான ந ைலைமகைள எத ர்த்து இரண்டு

தடைவ உண்ணாவ ரதம் இருந்தார். ஒருமுைற 10 நாட்களும், மறுமுைற

17 நாட்களும். ச ல மாதங்களுக்கு ப ன் வ டுதைல ெபற்றார். 1940-42ல் 29

மாதங்கள் ஹஜாரிபாக், ேதவாலி ச ைறகளில் இருந்தார். ராகுல், தர்ஷன்-

த க்- தர்ஷன் (847 பக்கங்கள்) ேபான்ற மகத்தான நூல்கைள எழுதுவத ல் இத்

தண்டைன காலத்ைதச் ெசலவ ட்டார்.

க ேரக்க, இஸ்லாமிய, ஐேராப்ப ய, இந்த ய தத்துவ முைறகைள வ மர்சன

ரீத ய ல் ஆய்வு ெசய்து, மார்க்ச யக் கண்ேணாட்டத்த ல் வ ளக்கவுைர

தரும் இம்முயற்ச ைய அவர் முதல் முைறயாக இந்த ய ல் எழுத னார்.

மூவாய ரம் வருடத்த ய தத்துவ ச ந்தைனகைள, ஒரு புத ய பகுத்தற வுவாத

- மனிதாப மானக் கண்ேணாட்டத்த ல் ஆராயும் மிகப் ெபரிய பைடப்பு ஆகும்

அது. அவர் எழுத ய நவ இந்த யாவ ன் புத ய தைலவர்கள் பற்ற ய நேய பாரத்

ேக நேய ேநதா இரண்டு பாகங்கள் ஆகும். காஷ்மீர் ச ங்கம் ேஷக் அப்துல்லா,

ேதாழர்கள் யூசுப், பரத்வாஜ், எஸ்.ஜி.சர்ேதசாய், சுவாமி சகஜானந்த், எஸ்.ஏ.

டாங்ேக, கல்பனா தத்- ேஜாஷ , பங்க ம் முகர்ஜி, ப .சுந்தரய்யா, ேக.ேகரளீயன்,

ஆர்.ப .மூர், டாக்டர் ஜி.அத காரி, டாக்டர் ேக.எம்.அஷ்ரப், ப .ச .ேஜாஷ ,

எஸ்.எஸ்.பாட்லிவாலா, முகம்மத் ஷாக த், ைசயத் ஜமாலுத ன் புகாரி,

பஸ்ல் இலாஷ குர்பான், முபாரக் சாகர், டாக்டர் இஸட். ஏ.அகமத், மகமது

ஜப்பார், ‘ந ராலா’, பந்த் மற்றும்பலரின் வாழ்க்ைகக் குற ப்புகள் இத ல் இடம்

ெபற்றுள்ளன. இப்புத்தகத்த ற்காக ராகுல் ஒவ்ெவாருவைரயும் ேபட்டி கண்டு,

அவரவருைடய குடும்ப வரலாறு, ப ள்ைளப் பருவம், வாழ்வுத் ெதாழில்,

சமூக- அரச யல் ேபாராட்டங்கள் மற்றும் ெசயல்கள் பற்ற ய வ வரங்கைள

ேசகரித்தார். இந்த யாவ ன் ேசாசலிஸ்ட் ச ந்தைன இயக்கத்த ன் வரலாறு

சம்பந்தமாக ஆய்வு ெசய்க றவர்களுக்கு இது மத ப்புமிகுந்த ஆதார நூலாகப்

பயன்படும். துரத ர்ஷ்டவசமாக, இந்தப்புத்தகம் இப்ேபாது க ைடப்பத ல்ைல.

பல வருடங்களாக இதன் மறு பத ப்பு அச்ச டப்படேவய ல்ைல.
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மனிதகுல வரலாறு பற்ற அவர் கூறும்ேபாது, “பல ேகாடி வருடங்களாக

மனிதன் பூமி மீது வச த்துவந்த ேபாத லும், அவனது அற வு முன்ேனற்றத்த ன்

மிக உயர்வான மக ைம ெபாருந்த ய காலம் க .மு.5000 முதல் க .மு.3000

க்கு உட்பட்டேதயாகும். மனித சமுதாயத்த ன் ேதாற்ற அைமப்ைப

மாற்ற ய வ வசாயம், பாசனமுைற, ஞாய று பஞ்சாங்கம் மற்றும் இைவ

ேபான்ற முக்க யமான கண்டுப டிப்புகைளயும் அப்ேபாது தான் அவன்

ெசய்தான். ப ன்பு க .ப .1760க்குப் ப ன்னர் தான் மீண்டும் இத்தைகய

அற வார்ந்த ேவகத்ைத நாம் காண்க ேறாம். நவீன கண்டுப டிப்புகள்

ெதாடர் சங்க லியாகத் ெதாடங்குக ன்றன. அப்ேபாது முதல் காலகட்டத்த ல்

தத்துவம் இருந்தத ல்ைல. இரண்டாவது கட்டத்த ேலா, தத்துவம் தனது வயது

எல்ைலையயும் மீற உய ேராடிருக்க ற ஒரு க ழவன் ேபால் ேதான்றுக றது.

அவன் அவனுைடய வயதுக்காக மத க்கப்படுக றான்; ஆனால், அவன்

அற வ யைல- ேசாதைனரீத யாக உண்ைமப்படுத்தப்பட்ட ச ந்தைனைய,

தனக்குத்துைண ெகாள்க றேபாது தான் அவனுைடய வார்த்ைதகள்

மக்களின் கவனத்ைதக் கவர்க ன்றன என்று குற ப்ப ட்டுள்ளார்.

வால்காவ லிருந்து கங்ைக வைர ராகுலின் மகத்தான கற்பைன

பைடப்பாகும். இந்த முற்ேபாக்கு இலக்க யத்த ல் அது ஒருைமல் கல்

என்று அேநக வருடங்களாகப் ேபசப்படுக றது. இந்த ய வரலாற்ற ன்

உண்ைமகைளத் தன்னிச்ைசயாகத் த ருத்த மாற்ற எழுத ய ருப்பைத மைற

ெபாருள் வாத மற்றும் புதுப்ப க்கும் ேபாக்குகைளச் ேசர்ந்த வ மர்சகர்கள்

எத ர்த்த ருக்க றார்கள். வரலாற்று மற்றும் இயங்க யல் ெபாருள் முதல்

வாதத்ைத ஆதாரமாகக் ெகாண்டு மறுவ ளக்கம் ெசய்யப்பட்டுள்ள ச த்த ரம்

என்றுமார்க்ச யவாத கள்அைதக்கூறுக றார்கள். இந்தப்பைடப்ைபப்பற்ற ய

ஒரு வ ளக்கமான வ வரிப்ைப இங்கு தருவது ெபாருத்தமாக இருக்கும்.

உண்ைமய ல், அது கற்பைன வடிவத்த ல் எழுதப்பட்ட ஒரு வரலாற்றுப்

பைடப்ேபயாகும். “ஒவ்ெவாரு காலகட்டத்த லும் இருந்த ருக்கக்கூடிய

இந்த ய சமுதாயத்த ன் சரியான ச த்த ரங்கைளத் தருவதற்கு நான்

முயன்ற ருக்க ேறன். ஆனால் இந்தவ த முதல் முயற்ச களில் தவறுகள்

ஏற்படுவதற்கான சாத்த யங்கள் எப்ேபாதும் உண்டு. இைத வ டச் சரியான

த ட்டவட்டமான ச த்தரிப்ைப வருங்கால எழுத்தாளர்கள் தருவதற்கு நான்
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உதவ யாக இருப்ேபன். ஆனால் அைத எனது ெபரும் ேபறு ஆகவும்

சாதைனயாகவும் மத ப்ேபன் என்று ராகுல் கூற னார். ச றுவனாய்

இருந்தேபாது அவரது ெசாந்தக் க ராமத்த ல் பால்ய வ வாகம் ெசய்து

ைவக்கப்பட்டார். ெபயருக்கு இருந்த அந்த மைனவ ைய 34 வருடங்களுக்கு

ப றகு இவரது க ராமத்த ற்கு ேபானேபாது முதல் மைனவ அவைர சந்த க்க

வந்தார். அது ெபரும் துயரம் தந்ததாக ராகுல் வருந்த னார்.

ராகுல் 1944- 47 ரஷ்யாவ ல் ெலலின்க ராடு பல்கைலக்கழகத்த ல்

நான்காண்டுகள் ேபராச ரியாக பணியாற்ற னார். ரஷ்யாவ ல் பணியாற்ற ய

ேபாது ஒரு ரஷ்ய ெபண்ைண த ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார். அவருக்கு

ெஜயா என்ற மகளும், ேஜடா என்ற மகனும் ப றந்தனர். 1959-61 வைர

ஶ்ரீலங்காவ ல் தத்துவ ேபராச ரியராக மூன்றாண்டுகள் பணியாற்ற னார்.

1961 இறுத ய ல் ராகுல் தனது ந ைனவாற்றைல இழந்தார். 1962ல்

ச க ச்ைசக்காக ேசாவ யத் ரஷ்யாவ ல் ஏழுமாதக் காலம் தங்க ய ருந்தார்.

ச க ச்ைச பலனிக்காமல் 14- 4- 1963ல் ராகுல் டார்ஜிலிங்க ல் காலமானார்.

அவர் எழுத யவற்ற ல் 12 ஆய ரம் பக்கங்கள் அச்சு ஏறாமேல உள்ளன என்றும்

இந்த ய ல் எழுதப்பட்ட அவருைடய ஆய ரக்கணக்கான பக்கங்கள் ேவறு

ெமாழிகளில் ெமாழி ெபயர்க்கப்படாமேல உள்ளன என்றும் கூறப்படும்

ெசய்த நமக்கு வருத்தம் அளிக்க றது.
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9. ேபராசிரியர் நா.வானமாமைல

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 19, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 9

ஒரு காலத்த ல் உ.ேவ.சாமிநாதய்யர் பண்ைடய இலக்க யங்கைளத்

ேதடிக் கண்டுப டித்து நூல்களாக்க ெவளிய ட்டுத் தமிழுக்குப் ெபருைம

ேசர்த்தார். அேதேபால் நாட்டார் வழக்காற்ற யலுக்கு ெபருைமேசர்த்தவர்

ேபரா.நா.வானமாமைல ஆவார். தமிழகெமங்கும் அைலந்து த ரிந்து

நாட்டார் பாடல்கைள ேசகரித்து ப ரசுரித்தார். இக்கைதப் பாடல்கைள

அவர் ெதாகுக்கும்ேபாது அவற்ற ன் குைறகைளயும் ெகாச்ைசயான

ெசாற்கைளயும் நீக்க னார். பாடல்கள் உலவும் ஊர்கள், பாடல்கைள

ேசகரித்துத் தந்தவர்களின் ெபயர்கைளயும் குற ப்ப ட்டார். பாடல்களுக்கான
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வ ளக்கக் குற ப்புகைளயும் இைணத்துத் தந்தார். ேபராச ரியரின் ெபரு

முயற்ச இல்லாவ ட்டால் அைவ நமக்குக் க ைடத்த ராது. முத்துப்பட்டன்

கைத, வீணாத வீணன் கைத, ஐவர் ராசாக்கள் கைத, மாைலயம்மன்

கைத, தாலாட்டு, வீரபாண்டியக் கட்டெபாம்மு கைத, கண்ணடியன் பைட

ேபார், மூன்றுலகு ெகாண்ட அம்மன் கைத, ராமப்ைபயன் அம்மாைன,

ெவட்டும் ெபருமான் கைத, ரவ க்குட்டி ப ள்ைள ேபார், ச வகங்ைக அம்மாைன,

ச வகங்ைகக் கும்மி, பூலித்ேதவன் ச ந்து, காத்தவராயன் கைத, கான்சாக ப்

சண்ைட ஆக யைவ நா.வா.ெதாகுத்தவற்ற ல் முக்க யமானைவயாகும்.

இப்பாடல்களின் முதல் ெதாகுப்பு 1960ல் “தமிழ்நாட்டுப் பாமரர் பாடல்கள்”

என்ற ெபயரில் ெவளியானது. உ.ேவ.சா.வ ன் ேதடல்காலத்த ல் அவருக்கு

ஏற்பட்டசுவாரச யங்கைளப்ேபாலேவநா.வா.வுக்கும்பலேநர்வுகள்ஏற்பட்டன.

உதாரணமாக ேதாழர் ஆர்.நல்லகண்ணு யாரிடேமா கண்டுப டித்து ஐவர்

ராசாக்கள் கைத என்ற ஏட்டுப் ப ரத ைய நா.வா.வ டம் ெகாடுத்தார். சுமார்

எண்பதுஏடுகளில் கைரயான், பூச்ச கள் அரித்த துவாரங்கேளாடு அைவ

இருந்தன. அத ல் குலேசகர பாண்டியனின் ப றப்பு வளர்ப்பு மட்டுேம

வ ல்லுப்பாட்டு வடிவ ல் இருந்தது.

அேதேபால் 1828ல் ெவளிய டப்பட்ட நூல்கள் ச லவும் க ைடத்தன.

அவற்ற ல் காணாமல் ேபான பல பக்கங்கைளத் ேதடிக்கண்டுப டித்தார் நாவா.

இத்துைறய ல் ப ரிட்டிஷ் அற ஞர்கள் எட்கார் தர்ஸ்டன் ேபான்ற ச லர் ஆய்வு

ெசய்து நூல்கைள ெவளிய ட்டுள்ளனர். அதன்ப ன் தமிழில் பண்டித நேடச

சாஸ்த ரிகள் இத ல் அக்கைற காட்டினார். க .வா.ெஜகநாதன், ெப.தூரன்,

மு.அருணாசலம் ேபான்ேறாரும் ேதடலில் ஈடுபட்டனர். ஆய னும் நா.வா.வ ன்

உைழப்பும் அதனால் க ைடத்த பலன்களும் அத கம். அக்காலத்த ல்

அவைர நடமாடும் பல்கைலக்கழகம் என்று அைழத்ேதாம். நா.வா.

17.12.1917ல் நான்குேநரிய ல் ப றந்தார். தனது கல்வ ைய நான்குேநரிய லும்

ஏர்வாடிய லும் துவக்க ெநல்ைலய ல் இண்டர் மீடியட்டும் ப ன்பு மதுைர

அெமரிக்கன் கல்லூரிய ல் பட்டப்படிப்பும் படித்தார். அத்ைத மகள்

சீைதயம்மாைள த ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார். நான்குேநரி, ேகாவ ல்பட்டி,

ெதன்காச , மதுராந்தகம் ஆக ய ஊர்களில் ஆச ரியராய் பணியாற்ற னார்.

இக்காலத்த ல்சீைதயம்மாள்காலமானதால்பத்மாவத யம்மாைளத ருமணம்
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ெசய்து ெகாண்டார்.

நா.வா. தனது கல்லூரிக் காலத்த ேலேய கம்யூனிஸ்ட் ஆனார். த னசரி

பல மணி ேநரம் நூல்கைள வாச க்கும் அவர் மார்க்ச ய-ெலனினிய

நூல்கைளயும், கம்யூனிசக் ேகாட்பாடுகைளயும் கற்றுத் ேதர்ந்தார்.

தனது ெசாந்த ஊரில் இைளஞர் சங்கம், வ வசாய கள் சங்கம், கட்ச க்

க ைளைய ேதாற்றுவ த்தார். ேதாழர்கள் ஆர்.நல்லகண்ணு, ப.மாணிக்கம்,

வ .எஸ்.காந்த , என்.டி.வானமாமைல, சு.பாலவ நாயகம் ஆக ேயார்

இவரது சகேதாழர்களாக இருந்தனர். மார்க்ச ய வகுப்புகள் நடத்த பல

ஊர்களுக்கும் ெசன்று எளிய முைறய ல் ேபாத த்து வந்தார். இவரது

வகுப்புகைளக் ேகட்டவர்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் உறுப்ப னராக னர்.

நா.வா.ஒரு பத ப்பகத்ைத துவக்க நூல்கைள ெவளிய ட்டார். ேதாழர்கள்

ெதா.மு.ச .ரகுநாதன், த .க.ச வசங்கரன் இவருடன் ெநருக்கமாக

இருந்தனர். பத ப்பகத்ேதாடு டுேடாரியல் காேலஜ் துவக்க பரீட்ைசகளில்

ேதால்வ யைடந்த மாணவர்கைளத் ேதற்ற ெவற்ற ெபறச் ெசய்தார். ச ல

ஊர்களில் க ைளகைளயும் ஆரம்ப த்தார். 1948ல் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் மீது

அடக்குமுைறக் காலத்த ல் ெநல்ைல சத வழக்க ல் நா.வா.குற்றவாளியாகச்

ேசர்க்கப்பட்டார். ைகது ெசய்து ச ைறய லைடக்கப்பட்டவர் ேபாதுமான

சாட்ச யம் இல்லாததால் வ டுதைல ெசய்யப்பட்டார். “ஆராய்ச்ச ” என்ற

நா.வா.வ ன் மாத ஏடு ப ரபலமானதாகும். பலைர அற வுஜீவ களாக மாற்ற ய

பத்த ரிைகஇது. என்ேபான்றபலரும்வளரஆராய்ச்ச உதவ யது. இத ல்வந்த

பல ஆய்வுகள் வரலாற்ற யல் - இயங்க யல் - தர்க்கவ யல் ேகாட்பாடுகைள

உள்ளடக்க யதாகும். அதனால் வாசகர்களின் அற ைவ ேமம்படுத்த யது.

அவர் வ ட்டுச் ெசன்ற பணிகைள ேதாழர்கள் ஆ.ச வசுப்ப ரமணியம்,

ேதாதாத்ரி, முத்துேமாகன் ேபான்றவர்கள் ெதாடர்ந்து வருக றார்கள்.

புத ய தைலமுைறகள் நா.வா.வ ட்டுச் ெசன்ற ஆய்வுப் பணிகைளத்

ெதாடர ேவண்டியுள்ளது. 2.2.1980ல் அவரது மூத்தமகன் க ருஷ்ணமூர்த்த

இல்லத்த ல் மூைளய ல் ரத்தக்குழாய் ெவடித்ததால் நா.வா.காலமானார்.
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10. ேசர்ந்திைச ேமைத எம்.பி.சீனிவாசன்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 20, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 10

“மக்கள் அைன வருக்குேம பாடத்ெதரியும். ஆனால் பாட்டுத்தான்

ெதரியாது. ஆனால் ஆணும் ெபண்ணுமாகப் பலர் ேசர்ந்து பாடும் ேபாது

மக்களும் வாயைசப்பார்கள். பாடல்கள் பாடும் ேபாது ேசர்ந்த ைச மக்களுக்கு

உணர்வூட்டி உணர்ச்ச உண்டாகும்” என்பார் ேதாழர் எம்.ப .ச ீனிவாசன். அவர்

கர்நாடக சங்கீதத்ைதயும் ேமற்கத்த ய இைசையயும் நன்கு பய ன்றவர்.

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச க்ேக, உைழப்பாளி மக்களுக்ேக தனது வாழ்ைவ

அர்ப்பணித்தவர். எம்.ப .எஸ். மைறந்த மார்க்ச ஸ்ட் கட்ச ய ன் மாந லச்

ெசயலாளர் ேதாழர் எம்.ஆர்.ெவங்கட்ராமனின் தம்ப மகன் எம்.ஆர்.வ .ய ன்
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தம்ப எம்.ஆர்.பாலக ருஷ்ணன். அவர் தூர க ழக்கு நாடுகளில் தூதராய்

பணியாற்ற யவர். இவரது மகன் சீனிவாசன் 19.9.1925ல் ப றந்தார். மாணவப்

பருவத்த ேலேய ெசன்ைன மாணவர் சங்கத்த லும், தமிழக மாணவர்

சம்ேமளனத்த லும் தீவ ரமாய் ெசயல்பட்டார். ேதச வ டுதைலயும் உைழப்பாளி

மக்கள் சுரண்டலிலிருந்து வ டுதைல ெபறுவைதயும் லட்ச யமாய் ெகாண்டார்.

எம்.ப .எஸ்.மாணவர் இயக்கப் பணிகளுக்காக நாடு முழுவதும் பள்ளிகள்

கல்லூரிகளுக்குப் பயணித்தார். வசத மிக்க குடும்பத்த ல் ப றந்தாலும்

அவற்ைறெயல்லாம் உதற வ ட்டு ெபாதுவாழ்வுக்கு வந்தார். அவைரப்

ேபான்ேற அேத லட்ச யத்துடன் கைலத்துைறய ல் பணியாற்ற வந்த

சஹீதா மீது காதல் ப றந்தது. சஹீதா ப ரபல காங்க ரஸ் தைலவர் டாக்டர்

ைசபுதீன் க ச்சுலுவ ன் மகளாவார். இந்து முஸ்லிம் ேவறுபாடின்ற

இருவருக்கும் த ருமணம் நைடெபற்றது. இருவரும் ஒேர லட்ச யத்ைத

ேநாக்க கம்யூனிஸ்ட் கட்ச உறுப்ப னர்களாக வீரநைட ேபாட்டனர். மதுைரத்

த யாக மணவாளன் எழுத ய “வ டுதைலப் ேபாரினில் வீழ்ந்த மலேர

ேதாழர்” என்று அவர் இைசயைமத்துப் பாடிய பாடல் இன்று வைர

பாடப்படுக றது. வங்கப் பஞ்சத்த ன் ேபாது எம்.ப .எஸ்., கார்டூனிஸ்ட்

ராக , ரமணிபாயுடன் தமிழகெமங்கும் கட்ச ப் ெபாதுக் கூட்ட ேமைடகளில்

பஞ்சத்த ன் ெகாடுைமகைள வ வரித்துப் பாடினர். இப்பாடல்கைளக் ேகட்டு

மக்கள் உளம் ெநக ழ்ந்து பஞ்சத்தால் பாத க்கப்பட்ட மக்களுக்குத் தங்களால்

முடிந்த உதவ கைளச் ெசய்தனர். வங்கம், ேகரளத்த ல் கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

பல புத ய ச னிமாக்கைளக் ெகாண்டு வந்தனர். அேதேபால் தமிழிலும்

ச னிமா ெகாண்டுவர எம்.ப .எஸ். முயற்ச த்தார். அப்ேபாது உருவான குமரி

ப லிம்ஸ் எடுத்த படம்தான் ‘பாைத ெதரியுது பார் ஆகும். இதன் இைச

அைமப்பாளர் எம்.ப .எஸ். அன்ைறய மக்களின் வளர்ச்ச யற்ற தன்ைமயால்

படம் ேதால்வ ையத் தழுவ யது. இந்தப் ப ன்னணிய ல்தான் ேதாழர் ஜீவா

1961ல் கைல இலக்க யப் ெபருமன்றத்ைத துவக்க னார். எம்.ப .எஸ். அதன்

மத்த யக்குழு உறுப்ப னராக இைசத் துைணக்குழுவ ன் கன்வீனராகவும்

ேதர்வு ெசய்யப்பட்டார்.

தமிழ் த ைரயுலக ல் அவர் உதாசீனப்படுத்தப்பட்டார். ஆனால்

www.Kaniyam.com 49 FreeTamilEbooks.com



தீக்கத ர் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் கைல இலக்க ய உலகமும்

அவருக்கு ேகரளம் ைகெகாடுத்தது. 1972ல் சுயம்வரம் என்ற

படத்த ற்கு இைசயைமத்தார். படம் ஜனாத பத பரிசு ெபற்றது. ச றந்த

இைசயைமப்பாளர் வ ருைத ேகரள அரசு வழங்க யது. அைதத் ெதாடர்ந்து

பல படங்களுக்கு அவர் இைசயைமத்தார். ‘ச த்த ைரத் த ருநாள்’ என்ற

படத்த ல் ஒரு சங்கீத சாம்ராஜ்யத்ைதேய நடத்த க் காட்டினார். தமிழில்

அவர் இைசயைமத்த “ெதன்னங்கீற்று ஊஞ்சலிேல - ெதன்றலில் நீந்த டும்

ஓைலய ேல - ச ட்டுக்குருவ பாடுது - தன் ெபட்ைடத் துைணையத் ேதடுது

ச ன்னச் ச ன்ன மூக்குத்த யாம் - ச வப்புக் கல்லு மூக்குத்த யாம். துளி துளி

மைழத்துளி, ச த்த ரப்பூஞ்ேசாைலயடி ச ரித்தமுகம் ேபான்ற பாடல்கைள

இன்று ேகட்டாலும் இனிக்க றது. கட்ச க்ெகன்று கம்யூனிஸ்ட்டுக் கட்ச

ஒரு இைசத் தட்ைட உருவாக்க யது. 1964ல் எம்.ப .எஸ். இைசயைமத்து

ெவளிவர இருந்தது. அக்காலத்த ல் இைசத்தட்டு தயாரிக்கும் ஒேர ந றுவனம்

ெமய்யப்பச் ெசட்டியாருக்குச் ெசாந்தமான சரஸ்வத ஸ்ேடார்ஸ் ஆகும்.

அவர்கள் கம்யூனிஸ்ட் வாைடேய ஆகாது என்று மறுத்துவ ட்டனர்.

எம்.ப .ச ீனிவாசனும், ஒளிப்பத வாளர் இயக்குநர் ந மாய் ேகாஷ ம்

இைணந்து த ைரப்படத்ெதாழிலில் இருந்த அைனவைரயும் ஒன்றுபடுத்த

சங்கமாக்க னர். ெதன்னிந்த ய இயக்குநர்கள் சங்கம், இைசக்கைலஞர்கள்

சங்கம், த ைரப்படத் ெதாழிலாளர் சங்கம் ேபான்ற பத்து தனித்தனி

சங்கங்கைள உருவாக்க னர். ப ன்பு அைனத்து சங்கங்கைளயும்

ஒன்ற ைணத்து ெதன்னிந்த ய த ைரப்படத் ெதாழிலாளர் சம்ேமளனத்ைதயும்

உருவாக்க னர். அதன் ப ன் அக ல இந்த ய சம்ேமளனத்ைதயும் இருவரும்

இைணந்து உருவாக்க னர்.

தமிழகத்த ல் த ைரப்படத்ெதாழிலாளர்களின் ஊத ய உயர்வு மற்றும்

உரிைமகளுக்காக ேவைலந றுத்தம் நடந்தது. முதலாளிகள் ேதாழர்

எம்.ப .எஸ்.ஐக்ெகாைலெசய்யமுயற்ச த்துேதாற்றனர். ப ன்புகருங்காலிகள்

சங்கங்கைள ந றுவ னர். காலப்ேபாக்க ல் அைவயைனத்தும் காணாமல்

ேபாய்வ ட்டன. 1976ஆம் ஆண்டு ெசன்ைன வாெனாலிய ல் 300 பாடகர்கைள

ைவத்து சுதந்த ரத் த னத்தன்று பாரத யாரின் பாடல்கைள ேசர்ந்த ைசயாகப்

பாடினார். அைதேகட்டுபாரத ய ன்ேபத்த லலிதாபாரத எம்.ப .எஸ்.ஐமிகவும்
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பாராட்டினார்.

மும்ைபய லும் கல்கத்தாவ லும் உள்ளது ேபால ெசன்ைனய ல்

ேசர்ந்த ைசக் குழுைவ உருவாக்க னார். 1980ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு

முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்க கைலஞர்களுக்கு ெபாள்ளாச்ச ய ல்

மூன்று நாட்கள் ேசர்ந்த ைசப் பய ற்ச யளித்தார். பள்ளிகளுக்குச்

ெசன்று மாணவர்களுக்கு தனது மாணவ த ருமத ராேஜஸ்வரி மூலம்

பாடல் பய ற்ச யளித்தார். தன்வாழ்வ ன் இறுத வைர மார்க்ச யத்ைதயும்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச மீதும் நம்ப க்ைக ைவத்து ெசயலாற்ற னார். ேசர்ந்த ைசப்

பய ற்ச யளிக்க லட்சத்தீவுகளுக்கு எம்ப எஸ் ெசன்ற ருந்தார். 9.3.1988ல்

அங்ேகேய காலமானார். ேசர்ந்த ைச இருக்கும் வைர, இைச உள்ள வைர

அவரது புகழ் ந ைலத்த ருக்கும்.
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11. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்ைக உருவான

வரலாறு

- என்.ராமக ருஷ்ணன்

ப ப்ரவரி 21, 2020

…

தத்துவ அற ஞர்களான காரல் மார்க்சும், ப ெரடரிக் ஏங்ெகல்சும் 1844ஆம்

ஆண்டில் முதன் முைறயாக பாரீஸ் நகரில் சந்த த்தனர், இருவரும் ெஜர்மனி

நாட்டின் ப ரஷ்ய மாந லத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள். இருவரும் மன்னராட்ச

ஒழிப்பு, ந லப்ப ரபுத்துவ ஒழிப்பு மற்றும் முதலாளித்துவ ஒழிப்பு என்பத ல்

தீவ ரம் ெகாண்டவர்கள். ெதாழிலாளி வர்க்கம் மற்றும் உைழப்பாளி

மக்களிடம் பரிவு ெகாண்டவர்கள். இப்ெபாழுது இவ்வ ருவரும் பாரீஸ்

நகரில் ஒன்றாகத் தங்க ய ருந்து 10 நாட்கள் ஐேராப்ப ய தத்துவம், அரச யல்
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ெபாருளாதாரம் மற்றும் அச்சமயத்த ல் ப ரான்ஸ் நாட்டில் ஆர்வத்துடன்

ேபசப்பட்ட கற்பனா ேசாசலிசக் கருத்துக்கள் குற த்து வ வாத த்தனர்.

தங்கள் இருவர் கண்ேணாட்டமும் ஒேர மாத ரியாக இருந்தைத உணர்ந்து

கூட்டாகச் ெசயல்படுவெதன்றும், ெதாழிலாளி வர்க்கத்த ற்காக ஒரு புரட்ச கர

தத்துவத்ைத உருவாக்க ஒரு புரட்ச கர அைமப்ைப உருவாக்குவெதன்றும்

முடிவு ெசய்தனர்.

அதன்படி ஓராண்டு காலத்த ற்குள் தங்கள் கருத்ைத வ ளக்க ெஜர்மன்

தத்துவம் என்ற நூைல எழுத னர். ஆனால் அந்நூைல ஐேராப்பாவ ல் யாரும்

ெவளிய ட முன்வரவ ல்ைல. ஆனால் மார்க்சும், ஏங்ெகல்சும் அைதப்

பற்ற கவைலப்படவ ல்ைல. ‘எங்களுக்குத் ேதைவயான சுய ெதளிவு

க ைடத்துவ ட்டது. அது ேபாதும்’ என்று கூற வ ட்டனர். இைதயடுத்து, இந்தத்

தத்துவத்ைத எந்த மக்கள் பகுத ய னைரக் ெகாண்டு அமலாக்குவது என்று

அவர்களிருவரும் வ வாத த்தனர். முதலாளித்துவ சமுதாயத்ைத மாற்ற

ேசாசலிச சமுதாயத்த ற்கான ேபாராட்டத்த ற்கு தைலைம தாங்க நடத்த தகுத

வாய்ந்தது. நவீன ஆைலத் ெதாழிலாளி வர்க்கேம என்ற முடிவுக்கு மார்க்சும்,

ஏங்ெகல்சும் வந்தனர்.

இச்சமயத்த ல் ஒரு சம்பவம் நைடெபற்றது. மார்க்ஸ் ஆபத்தான

புரட்ச க்காரர் என்று கருத ப ெரஞ்சு அரசாங்கம் அவைர நாட்ைட வ ட்டு

ெவளிேயற உத்தரவ ட்டது. எனேவ மார்க்ஸ் தன் மைனவ ெஜன்னிையயும்,

ைகக்குழந்ைதயான மகைளயும் அைழத்துக் ெகாண்டு அண்ைட நாடான

ெபல்ஜியம் நாட்டின் தைலநகர் ப ரசல்ஸ் நகருக்குச் ெசன்றார். மார்க்ைஸக்

குற த்து அற ந்த ருந்த ெபல்ஜியம் அரசாங்கம் ‘அவர் எந்த அரச யல்

ேவைலய லும் ஈடுபடக்கூடாது என்ற ந பந்தைனைய வ த த்து அவர்

குடும்பம் அங்ேக தங்க அனுமத யளித்தது. ஏங்ெகல்ஸ் பாரீச ேலேய தங்க

ெதாழிலாளிகளிைடேய அவர்கள் உருவாக்க ய தத்துவத்ைத ப ரச்சாரம்

ெசய்வெதன்று முடிவு ெசய்யப்பட்டது. இப்ெபாழுது மார்க்ஸ் முன்பு ஒரு

ப ரச்சைன எழுந்தது. ெதாழிலாளி வர்க்கத்த ற்கான நல்லெதாரு தத்துவம்

உருவாக்கப்பட்டு, அதற்கு தைலைம தாங்க ந ைறேவற்றும் சக்த ையயும்

கண்டுப டித்தாக வ ட்டது. ஆனால் அைதச் ெசய்ய ஒரு ெதாழிலாளி வர்க்க
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அைமப்பு ேவண்டுேம, அதற்ெகன்ன ெசய்வது என்ற ச ந்தைனய ல் அவர்

இருந்த ெபாழுது ஒரு சம்பவம் ந கழ்ந்தது.

லண்டனிலிருந்து ெசயல்பட்டு வந்த ‘நீத யாளர் கழகம்’ (League of Justice)

என்ற அைமப்ைபச் ேசர்ந்த ேஜாசப் ேமால் என்பவர் மார்க்ஸ் இல்லத்த ற்கு

வந்து அவைரச் சந்த த்தார். அந்த அைமப்ப ல் 400 உறுப்ப னர்கள் இருந்தனர்.

அவர்கள் அைனவரும் ெஜர்மானியர்கள். மார்க்ஸ், ஏங்ெகல்ச ன் ெசாந்த

மாந லமான ப ரஷ்யாைவச் ேசர்ந்தவர்கள். அவர்களில் கணிசமாேனார்

ப ரஷ்ய மன்னனுக்ெகத ராக ப ரச்சாரம் ெசய்ததற்காக அங்க ருந்து

ெவளிேயற்றப்பட்டவர்கள். மீத ப் ேபர் அரச யல் காரணங்களுக்காக

தாங்களாகேவ ெவளிேயற யவர்கள். கற்பனாவாத ேசாசலிசம் என்பதுதான்

அந்த அைமப்ப ன் கருத்து. அத்துடன் சத ச் ெசயலில் ஈடுபடுவது என்ற

ேபாக்கும் இருந்தது. இவர்கள் அைனவரும் ைகவ ைனஞர்கள் ஆவர்.

இவர்களில் முக்க யமானவர்கள் ெசருப்பு தயாரிப்பாளர் ஹீன்ரிச் பாயர்,

கடிகாரம்தயாரிப்பாளர்ேஜாசப்ேமால்மற்றும்காரல்ஷாப்பர்ேபான்றவர்கள்.

மார்க்ஸ்,ஏங்ெகல்ைசப்பற்ற ேகள்வ ப்பட்டஇந்தத்தைலவர்கள்அவர்கள்

இருவைரயும் சந்த த்து தங்கள் அைமப்புக்கு வழிகாட்ட ேவண்டுெமன்று

ேகட்டுக் ெகாள்ள முடிவு ெசய்தனர். அதன் ெபாருட்டு ேஜாசப் ேமாைல

தங்கள் சங்கப் ப ரத ந த யாக மார்க்ைச சந்த க்க அனுப்ப னார். மார்க்ஸ்

ஏற்ெகனேவேய இந்த அைமப்பு குற த்து நன்கற வார். இப்ெபாழுது ேஜாசப்

ேமாைலச் சந்த த்தார். ேமால் ேபசும் ெபாழுது தங்கள் அைமப்ப ல் மார்க்சும்,

ஏங்ெகல்சும் ேசர்ந்து தங்களுக்கு வழிகாட்ட ேவண்டுெமன்றும், சத ச்

ெசயல்புரிவது ேபான்றவற்ைற தாங்கள் ைகவ ட தயாராக இருப்பதாகவும்

ெதரிவ த்தார். அைதக் ேகட்டு மக ழ்ச்ச அைடந்த மார்க்ஸ், ேமால் ேநராக

பாரீசுக்குப் ேபாய் ஏங்ெகல்ைச சந்த த்துப் ேபசும்படி கூற னார். ேமாலும்

அவ்வாேற ெசய்தார். ஏங்ெகல்சும் மக ழ்ச்ச யைடந்தார். ஆனால் மார்க்சும்,

ஏங்ெகல்சும் உடேன அத ல் ேசரவ ல்ைல.

ச ற து காலம் கழித்து நீத யாளர் கழகத் தைலவர்கள் ப ரஸல்சுக்கு வந்து

மார்க்ஸ்- ஏங்ெகல்ைசச் சந்த த்து மீண்டும் வலியுறுத்த னர். மார்க்ஸ் ஒன்ைற

அவர்களுக்குச் சுட்டிக் காட்டினார். ‘அைனத்து மனிதர்களும் சேகாதரர்கேள!’
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என்ற நீத யாளர் கழக ப ரகடனத்ைதச் சுட்டிக்காட்டி இது தவறானது.

முதலாளிகளும், ெதாழிலாளிகளும் எத ெரத ர் வர்க்கங்கள், ேவறு ேவறு

நலன்கள் ெகாண்டவர்கள், முதலாளிக்கு தன் உைழப்புச் சக்த ைய கூலிக்கு

வ ற்கும் ெதாழிலாளி அந்த முதலாளிக்கு சேகாதரன் ஆக முடியுமா என்ற

ேகள்வ ைய எழுப்ப னார். அைதக் ேகட்ட நீத யாளர் அைமப்புத் தைலவர்கள்

மார்க்ஸ் கூறுவது சரியானெதன்று ஏற்றுக்ெகாண்டு தங்களுக்கு ஒரு

புத ய ப ரகடனம் உருவாக்க த் தரும்படி அவைரக் ேகட்டுக் ெகாண்டனர்.

அவர் எழுத க் ெகாடுத்த புத ய ப ரகடனம் “உலகத் ெதாழிலாளிகேள ஒன்று

ேசருங்கள்.”

நீத யாளர் கழகத் தைலவர்கள் அைத மக ழ்ச்ச யுடன் ஏற்றுக் ெகாண்டனர்.

மார்க்சும், ஏங்ெகல்சும் நீத யாளர் கழகத்த ன் உறுப்ப னர் ஆனார்கள்.

அந்த தைலவர்கள் மீண்டும் ஒரு ேகாரிக்ைக ைவத்தனர். தங்கள் சங்க

உறுப்ப னர்களுக்கு அரச யல் கல்வ புகட்டுவதற்காக ெதாழிலாளி வர்க்கம்,

வர்க்கப் ேபாராட்டம் குற த்து ச று ச று குற ப்புகள் எழுத த் தரும்படி ேகட்டுக்

ெகாண்டனர். அந்தப் பணிைய ஏங்ெகல்ஸ் ஏற்றுக் ெகாண்டார். முதலில்

தனித்தனி குற ப்புகளாக எழுத னார். ப ன்னர் அைவ அைனத்ைதயும்

ெகாண்ட ஒரு ச று நூலாக ‘கம்யூனிஸ்ட் நம்ப க்ைக வாக்கு மூல நகல்’

என்ற ெபயரில் நீத யாளர் கழக மாநாட்டில் ெவளிய டப்பட்டது. ப ன்னர்

இது நீத யாளர் கழகத்தாரால் வ வாத க்கப்பட்டு அேத ஆண்டு நவம்பர்

மாதத்த ல் நைடெபற்ற மாநாட்டில் இறுத யாக்கப்பட்டு “கம்யூனிசத்த ன்

ேகாட்பாடுகள்’ ’ என்ற ெபயரில் ெவளிவந்தது. இந்த மாநாட்டில் மார்க்ஸ்,

ஏங்ெகல்ஸ் உள்ளிட்ட தைலவர்கள் கலந்து ெகாண்டு உைரயாற்ற னர்.

அத ல் ‘கம்யூனிஸ்ட் என்பத ன் ேநாக்கம் என்ன?” ‘அந்த ேநாக்கத்ைத

எவ்வாறு அைடவது’, ‘பாட்டாளி என்றால் யார்?’, ‘பாட்டாளி எப்ெபாழுதும்

இருந்தத ல்ைலயா?’, ‘பாட்டாளிக்கும் அடிைமக்கும் என்ன வ த்த யாசம்’,

‘பாட்டாளிக்கும் பண்ைண அடிைமக்கும் என்ன வ த்த யாசம்?’, ‘பாட்டாளிக்கும்

ைகவ ைனஞருக்கும் என்ன வ த்த யாசம்?’, ‘நாட்டிலுள்ள மதங்கைள

கம்யூனிஸ்ட்டுகள் ந ராகரிக்க றார்களா?’ ேபான்ற ஏராளமான ேகள்வ கைள

ஏங்ெகல்ஸ் எழுப்ப அவேர அதற்கும் பத லளித்தார். மார்க்சும், ஏங்ெகல்சும்
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மற்ெறாரு கருத்ைதத் ெதரிவ த்தனர். அதாவது நீத யாளர் கழகம் என்ற

ெபயைர மாற்ற ‘கம்யூனிஸ்ட் கழகம்’ (Communist League) என்ற ெபயைர

ைவக்கும்படி கூற னார். அைத அவர்கள் ஏற்று தங்கள் அைமப்ப ன் ெபயைர

‘கம்யூனிஸ்ட் லீக்’ என்று மாற்ற னர்.

இந்த மாநாடு மார்க்சும், ஏங்ெகல்சும் ஒரு ப ரகடன வடிவ ல் கம்யூனிஸ்ட்

கழகத்த ற்கு (கம்யூனிஸ்ட் லீக்) ஒரு த ட்டத்ைத எழுத த் தர ேவண்டுெமன்று

ேகட்டுக் ெகாண்டது. அவர்களும் அைத ஏற்று ஒரு நீண்ட ப ரகடனத்ைத

எழுத க் ெகாடுத்தனர். அதுதான் உலகப் புகழ்ெபற்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

அற க்ைக. இதன்ப ன் தங்கள் அைமப்ப ற்கு ஒரு ‘அைமப்புச் சட்டம்’

உருவாக்க த் தர ேவண்டுெமன அதன் தைலவர்கள் ேகட்டுக் ெகாண்டனர்.

அைத ஏற்று மார்க்ஸ், அைமப்புச் சட்டத்ைத எழுத க் ெகாடுத்தார். ஜனநாயக

மத்த யத்துவம் என்ற ேகாட்பாட்ைட ைமயமாகக் ெகாண்ட அந்த கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச அைமப்புச் சட்டம் இன்று உலகம் முழுவதுமுள்ள கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு

வழிகாட்டும் அைமப்புச் சட்டமாக உள்ளது.

400 உறுப்ப னர்கைளக் ெகாண்ட கம்யூனிஸ்ட் கழகம்’என்ற கட்ச தான்

உலக ன் முதல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச . இது இன்று ஏழைர ேகாடிக்கும் அத கமான

உறுப்ப னர்கைள ெகாண்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்ச களாக உருெவடுத்துள்ளன.

மற்ெறாரு ெபருைமக்குரிய ெசய்த என்னெவன்றால் உலக ன் அைனத்துப்

ப ரதான ெமாழிகளில் வந்துள்ள மூன்று நூல்களில் ஒன்று கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

அற க்ைக. மற்ற இரண்டு நூல்கள் ைபப ள் மற்றும் த ருக்குரான் ஆகும்.
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12. அடக்குமுைற காலத்தில் உதவிய நடிகேவள்

எம்.ஆர்.ராதா

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 22, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 11

தமிழ்நா டக உலக லும், ச னிமா உலக லும் கடந்த இருபதாம்

நூற்றாண்டில் கதாநாயகன், வ ல்லன், காெமடியன் என பல ேவடங்களில்

நடித்துப் புகழ்ெபற்றவர். ெபரியாரின் ெகாள்ைக வழிந ன்று நாடகங்கள்

மூலம் மக்களுக்கு மூட நம்ப க்ைககள், மூடவழக்கங்கைள எத ர்த்து

முற்ேபாக்குக் கருத்துக்கைள வ ைதத்தவர் எம்.ஆர்.ராதா, ஜீவா ேபான்ற

கம்யூனிஸ்ட்டுத் தைலவர்கேளாடும் ெநருக்கமாக இருந்தார். ராதாவ ன்

நாடக அரங்கத் த ைரச்சீைலய ல் “உலகத் ெதாழிலாளர்கேள ஒன்று

ேசருங்கள்” என்ற முழக்கம் எழுதப்பட்டிருக்கும். 1950ல் கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச தைடெசய்யப்பட்டிருந்த காலத்த ல் ராதா த ருச்ச ய ல் நாடகம்

நடத்த க் ெகாண்டிருந்தார். அங்கு வந்த காவல்துைற அத காரி உலகத்
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ெதாழிலாளர்கேள ஒன்று ேசருங்கள் என்ற த ைர முழக்கத்ைதப் படித்துவ ட்டு

ராதாவ டம் “நீங்கள் என்ன கம்யூனிஸ்டா?” என்று ேகட்டார். அதற்கு

ராதா “பச யால் வாடும் உைழப்பாளிகைள ஆதரித்துப் ேபச னால் அவன்

கம்யூனிஸ்டா” என்று த ருப்ப க் ேகட்டார். த ைரையக் கழற்ற முடியாது

என்று கூற வ ட்டார். இதற்க ைடய ல் ரச கர்கள் கூச்சலிட்டதால் அத காரி

ேபாய்வ ட்டார்.

ராதா 1907ஆம் ஆண்டு ெசன்ைனய ல் ராஜேகாபால் நாயுடு என்பவரின்

மகனாய் ப றந்தார். ெமட்ராஸ் ராஜேகாபால் நாயுடு ராதாதான் எம்.ஆர்.ராதா,

அவர் தந்ைதயார் முதல் உலகப் ேபாரில் பங்ேகற்ற ராணுவ வீரர்.

ேபாரில் மரணெமய்த னார். ராதா ச றுவனாக இருந்த ேபாேத வீட்டில்

ேகாப த்துக் ெகாண்டு ஓடிப்ேபானார். எழும்பூர் ஜங்சனில் ெபட்டி தூக்க

சுைமப்பணியாளராய் ெசாந்த வாழ்ைவத் துவங்க னார். அங்க ருந்து

ஆலந்தூர் - டப்ப ெரங்கசாமி நாயுடு நாடகக் கம்ெபனிய ல் ேசர்ந்து பாலபார்ட்

ேவடங்களில் நடித்தார். பல கம்ெபனிகைளச் சுற்ற வ ட்டு ெசன்ைன

ெஜகநாதய்யர் கம்ெபனிய ல் ேசர்ந்தார். அங்கு ச .எஸ்.ெஜயராமன்,

யதார்த்தம் ெபான்னுச்சாமி ப ள்ைள, நவாப் ராஜமாணிக்கம், ப .டி.சம்பந்தம்,

ேக.சாரங்கபாணி ஆக ேயார் இருந்தனர். ராதா இக்கம்ெபனிய ல் நடிகர்,

கார் டிைரவர், ெமக்கானிக் மற்றும் எெலக்ட்ரீச யனாக பல ேவைலகள்

ெசய்தார். ஆரம்பத்த ல் ராதா ேதச ய இயக்கத்த ல் ெதாண்டராக இருந்தார்.

காந்த ஜி மாயவரம் (இன்ைறய மய லாடுதுைற) வந்த ேபாது அங்குதான்

நாடகம் நடந்து ெகாண்டிருந்தது. அங்கு அந்ந யத் துணி பக ஷ்காரம்

பற்ற ய காந்த ய ன் ேபச்ைசக் ேகட்டதும் தான் உடுத்த ய ேவட்டி சட்ைடையத்

தீய ட்டுக் ெகாளுத்த வ ட்டு ராதா ேகாவணத்துடன் கம்ெபனிக்கு வந்து

ேசர்ந்தார். ராதாவுக்கு மாவீரன் பகத்ச ங்ைக மிகவும் ப டிக்கும். அவர்

தூக்க லிடப்பட்டதும் பல நாட்கள் ஆழ்ந்த வருத்தத்த ல் இருந்தார்.

ராதா தனது ஒரு மகளுக்கு ரஷ்யா என்று ெபயரிட்டது ேசாவ யத் நாடு

மீதான ஈர்ப்பால் தான். அதுேபால் மற்ெறாரு மகளுக்கு ெபரியாரின்

அண்ணன் மகனும் காங்க ரஸ் தைலவருமாக இருந்த சம்பத் மீதான

மரியாைதயால் சம்பத்ராணி என்று ெபயரிட்டார். இவர்கள் இருவருக்கும்
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ெபரியார் தான் த ருமணம் ெசய்து ைவத்தார். கம்யூனிஸ்ட் கட்ச மீதான

அடக்குமுைறக் காலத்த ல் கட்ச த் தைலவர்களுக்கு பல உதவ கள் புரிந்தார்.

ஜீவா ராதாவ ன் வீட்டில்தான் தைலமைறவாக இருந்தார். ராதாவ ன்

நண்பர் ஒருவர் அவர் வீட்டுக்கு வந்த ேபாது அங்க ருந்த சாமியார்

ஒருவைரப் பார்த்து “உங்களிடம் சாமியார் எப்படி?” என்று ேகட்டார். ராதா

பத லளிக்கவ ல்ைல. ஜீவாதான் சாமியார் ேவடத்த ல் இருந்தார். ெதாடர்ந்து

ஜனசக்த பத்த ரிைகக்கு ந த ேதைவப்பட்டதால் ராதாைவ ஜீவா அணுக னார்.

ராதா ஜனசக்த க்காக பத்து நாடகங்கைள நடத்த ந த வசூலித்துக் ெகாடுத்து

உதவ னார்.

அந்தக் காலத்த ல் ஒேர நாடகம் ஒரு ஊரில் 100 நாள், 150 நாள்

நடக்கும். த ருமால் நாடகத்த ல் த ருப்பாற்கடலில் பள்ளி ெகாண்டிருக்கும்

காட்ச ய ல் அவரின் தைலையச் சுற்ற ஒரு ஒளிவட்டம் சுற்றும்படி

ெசய்த ருந்தார். எெலக்ட்ரீச யன் ராதா, அைதப் பார்த்துவ ட்டு ப ரபல

ெதாழிலத பர் ேசஷசாய “இைத எப்படிச் ெசய்ேத?” என்று ேகட்டுவ ட்டு

ராதாவ ன் பரமரச கராக வ ட்டார். மதுைரய ல் நாடகம் நடந்த ேபாது

டி.வ .சுந்தரம்.அய்யங்கார் ஸ்ேபர் பார்ட்ஸ் கைட ைவத்த ருந்தார். அங்கு

ஸ்ேபர் பார்ட்ஸ் வாங்க ராதா ேபாவார். இதனால் டி.வ .எஸ்.அய்யங்காருக்கும்

ராதாவுக்கும் ெநருங்க ய நட்பு ஏற்பட்டது. ப ன்பு ராதா ச ைறய லிருந்த ேபாது

டி.வ .எஸ்.ச ன் மகன், அப்பாவ ன் நண்பர் என்ற முைறய ல் ச ைறய ல் ெசன்று

பார்த்துள்ளார். ேகாைவ ஜி.டி.நாயுடு ராதாைவ மிகவும் ேநச த்து அவரது

ந ரந்தர ரச கரானார்.

த ராவ ட இயக்கத் தைலவர் பட்டுக்ேகாட்ைட அழக ரிதான் ராதாவுக்கு

நடிகேவள் என்ற பட்டத்ைத சூட்டினார். ராதா முதன் முதலாக “ராஜேசகரன்”

என்ற படத்த ல் நடித்தார். ப ன்பு ”சந்தனத் ேதவன்” படம் ெவற்ற ெபற்றது.

ராதாவ ன் ரத்தக் கண்ணீர் நாடகம் ெதாடர்ந்து ெவற்ற ெபற்றதால் அைத

ெபருமாள் முதலியார் படமாக்க னார். த ருவாரூர் தங்கராசு கைத வசனம்.

அப்படத்த ல் நடிக்க உயர்ந்த ெதாைகயாய் ஒன்ேற கால் லட்சம் வாங்க னார்.

ஏெனன்றால் அப்ேபாது ராதா எம்ஜிஆைர சுட்ட வழக்க ல் ச ைறய ல்

இருந்தார். எம்.ஜி.ஆருடன் தகராறு - துப்பாக்க ச்சூடு - ஐந்தாண்டு ச ைற
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வாசம் ஆக யவற்றால் ராதாவ ன் த ைர வாழ்வ ல் ெதாய்வு ஏற்பட்டது. ேதாழர்

வ .ப .ச ந்தன்கத்த க்குத்துக்காளாக அரசுமருத்துவமைனய ல்இருந்தேபாது

பைதப்புடன் வந்து அவைரப் பார்த்து ஆறுதல் கூற ச் ெசன்ற ஒேர நடிகர்

எம்.ஆர்.ராதா தான். ராதாவ ன் வீட்டில் ெலனின்-ஸ்டாலின் ேசர்ந்த ருக்கும்

ெபரியளவு படம் இடம்ெபற்ற ருக்கும். அந்த வீட்டில் தான் அவரது மகன்

ராதாரவ குடிய ருக்க றார். ஆனால் அவர் ராதாவ ன் ேகாட்பாடுகளுக்கு

எத ரான மதெவற அைமப்பான பாஜகவ ல் ேசர்ந்துள்ளார்.
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13. பசி ேகாவிந்தம் பைடத்த எழுத்தாளர் விந்தன்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 23, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 12

வ ந்தன் கடந்த நூற்றாண்டில் சமூக அவலங்கைளச் சாடியும், ஏைழ,

எளிய வறுைமய ன் ேகாரப் ப டிய ல் ச க்க யுள்ள அனாைதகைளப் பற்ற யும்

எழுத க் குவ த்தவர். வ ந்தன் எழுத்துக்கைளப் பார்த்து ெஜயகாந்தன்

ேபான்ற எழுத்தாளர்கேள வ யந்து ேபாற்ற னார்கள். ப ன்பற்ற னார்கள்

என்றால் அது மிைகயாகாது. மனித வாழ்வ ன் துயரங்களுக்கு அவர்

வடிவம் தந்து வாசகரின் ெநஞ்ைச உலுக்க னார். அமரர் கல்க யால்

ஊக்குவ க்கப்பட்டு வளர்ந்தார். பலரது எத ர்ப்புகள் வந்தேபாதும் கல்க

ஆதரவளித்தார். 22-9-1916ல்ெசங்கல்பட்டுமாவட்டம்நாவலூரில்ேகாவ ந்தன்
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ப றந்தார். ெசன்ைனக்கு குடி வந்து சூைளப் பகுத ய ல் வாழ்ந்தனர். ஆரம்பக்

கல்வ க்குப்ப ன் குடும்ப வறுைமயால் தந்ைதயுடன் ச றுவனாய் கருமான்

ேவைலக்குப் ேபானார். இரவுப் பள்ளிய ல் ெகாஞ்ச காலம் படித்தார். ப ன்பு

அச்சுக் ேகார்க்கும் ெதாழில் படித்து தமிழரசு அச்சகத்த ல் ேவைல ெசய்தார்.

ப ன்பு ஆனந்த ேபாத னி, தாருல் இஸ்லாம் பத்த ரிைககளில் ேவைல ெசய்து

வ ட்டு ஆனந்த வ கடனில் ேசர்ந்தார். ப ன்பு 1941ல் கல்க வார இதழில் அச்சுக்

ேகார்க்கும் ேவைலய ல் ேசர்ந்தார்.

வ ந்தன் கைத எழுதும் த றன் ெகாண்டவர் என்பைத அற ந்த கல்க ஒரு

கைத எழுத வரச் ெசான்னார். இவர் கைத எழுத க் ெகாண்டு ேபானதும்

அைதப் படித்து வ ட்டு உடேன ப ரசுரம் ெசய்தார். இவருக்கு வ ந்தன்

என்று ெபயர் சூட்டி கல்க பத்த ரிைகய ன் துைண ஆச ரியர் ெபாறுப்புக்கு

உயர்த்த னார். 1946ல் “முல்ைல ெகாடியாள்” என்ற தைலப்ப ல் ச றுகைதத்

ெதாகுப்புவந்தது. தமிழகஅரச ன்தமிழ்வளர்ச்ச க்கழகம்இந்தெதாகுப்புக்கு

முதல் பரிசு வழங்க யது. 1947 இல் ‘கண்த றக்குமா?’ என்ற கைதைய

நக்கீரன் எனும் ெபயரில் எழுத னார். கல்க ய ல் அவர் எழுத ய ”பாலும்

பாைவயும்” ெதாடர் நாவல் புகழ் ெபற்றதாகும். ஒரு காலத்த ல் ப ராமண

எழுத்தாளர்களால் ப ராமணச் சூழல்களில் மட்டுேம வந்து ெகாண்டிருந்த

ச றுகைதகளுக்கு மாற்று வடிவம் ெகாடுத்து உைழப்பாளி வர்க்கத்த ன்

கைதகைள ஏற்றுவ த்தார்.

வ ந்தன் ெகாஞ்ச காலம் ச னிமா உலக ல் ப ரேவச த்து படம் ஒன்ைற

ஆரம்ப த்து நஷ்டமானார். “மனிதன்” என்ற பத்த ரிைகைய ஆரம்ப த்து

நஷ்டமைடந்தார். ப ன்பு த னமணி கத ர் ஆச ரியர் குழுவ ல் ேசர்ந்தார்.

ப ன்பு ஏராளமாக எழுத னார். மீண்டும் த ைரயுலக ல் நுைழந்து “வாழப்

ப றந்தவள் - அன்பு- கூண்டுக்க ளி- மணமாைல- பார்த்த பன் கனவு - ேபான்ற

படங்களுக்கு வசனம் எழுத னார். குேலபகாவலி படத்த ல் இவர் எழுத ய

“மயக்கும் மாைலப் ெபாழுேத நீ ேபா ேபா- இனிக்கும் இன்ப இரேவ நீ

வா வா” என்ற பாடல் புகழ்ெபற்றது. ராஜாஜி “பஜ ேகாவ ந்தம்” என்ற

நூைல ெவளிய ட்டார். அதற்கு பத லளித்து வ ந்தன் “பச ேகாவ ந்தம்” என்ற

நூைல எழுத னார். எம்.ேக.த யாகராஜ பாகவதர் கைத, எம்.ஆர்.ராதாவ ன்,
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ச ைற அனுபவம் என்று அவர்களுடன் கலந்து ேபச நூல்களாய் ெகாண்டு

வந்தார். தீண்டாைமக் ெகாடுைமகைளச் சாடி ச றுகைதகள் எழுத யுள்ளார்.

ஒேர உரிைம, ஓ மனிதா, மனிதன் மாறவ ல்ைல, வ ந்தன் குட்டிக் கைதகள்,

ேவைலந றுத்தம் ஏன்? ேபான்றைவ அவரது பைடப்புகளில் ச ல. இடதுசாரிக்

கண்ேணாட்டத்துடன் கைதகள், நாவல்கைளப் பைடத்த வ ந்தன் 30-6-1975ல்

காலமானார். பலதுைறய னரும் ேசர்ந்து அவருக்கு மணிவ ழா ஏற்பாடு

ெசய்து ெகாண்டிருந்தேபாது மரணம் ேநரிட்டது. அவரது மைறவுக்குப் ப ன்

அவருைடய நூல் தமிழக அரசால் 2008- 09 இல் நாட்டுைடைமயாக்கப்பட்டன.
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14. முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் உதயம்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 25, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 13

இந்த ய வ டுதைலப் ேபாரில் கைல இலக்க யவாத களின் பங்கு

மகத்தானது. காங்க ரஸ், ப ன்பு காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட், ப ன்பு கம்யூனிஸ்ட்

எழுத்தாளர்களாக மாற யப ன் ‘முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கம்’ 1936-

ல் உதயமானது. ப ரிட்டிஷ் இந்த யாவ ல் இன்ைறய இந்த யாவ லும்

பாக ஸ்தானிலும் இருந்த பைடப்பாளிகள் ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு, இடதுசாரி

அரச யைலக் ெகாண்டு எழுத வந்தனர். எந்த ேவறுபாடுகளும் இல்லாத

மனிதத்துவம்; சமூக அநீத கள், சமூகத்த ன் ப ற்ேபாக்குத்தனத்த ற்கு எத ராக

உருது, இந்த ெமாழிகளில் எழுத மக்கைள ஆேவசப்படுத்த ஈர்த்தனர்.
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இந்த முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்கள் நாவல்கள், ச றுகைதகள், நாடகங்கள்,

கவ ைதகைள எழுத க் குவ த்தனர். இவர்கள் நகரங்களில் ச றுச று

குழுக்களாகஇயங்க வந்தனர். 1932-ல் “அங்கேர” (எரிதழல்) என்றபத்த ரிைக

துவங்கப்பட்டது. இத ல் ச றுகைதகள், ஓரங்க நாடகங்கள் ெவளிவந்தன.

முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் இயக்கத்த ற்கான முதல்வ ைத 1933 ஏப்ரலில்

அலகாபாத்த ல் ஊன்றப்பட்டது. அகமத்அலி, மமுதுஸ் ஜாபர் தைலைமய ல்

இதுெதாடங்கப்பட்டது. சஜ்ஜத்ஜாகீர், ரஷீத்ெஜஹன்முக்க யஉறுப்ப னர்கள்.

இவர்களில் ெபரும்பாேலார் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச உறுப்ப னர்கள்.

இந்தப் பைடப்பாளிகளுடன் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்

ெபாதுச்ெசயலாளர் ேதாழர் ப .ச .ேஜாஷ ெநருக்கமான உறவ ல் இருந்தார்.

1935-ல் லண்டனில் எழுத்தாளர்கள் கூடி இந்த ய முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்

இயக்கம் துவங்க முடிவு ெசய்தனர். ப ன்பு கல்கத்தாவ லும் கூடித ட்டமிட்டார்.

ேதாழர் ப .ச .ேஜாஷ ய ன் முன்முயற்ச யால் லக்ேனா நகரில் 10.4.1936 -

ல் முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் மாநாடு நைடெபற்றது. ஹமீத் அக்தர், ைபஸ்

அகமதுைபஸ், அக்மத் நதீம், சதத் ஹாசன் மன்ட்ேடா, இஸ்மத் சவுக்தாய்

ேபான்ற அன்ைறய ப ரபல எழுத்தாளர்கள் இந்த அைமப்ைப ஆதரித்து

இைணந்தனர். லண்டனில் நடந்த கூட்டத்த ேலேய இந்த அைமப்ப ற்கு

உருது ெமாழிய ல் “அஞ்சுமான் தரக்க பசந்த் முசான்னிப ன்” என்ற ெபயர்

சூட்டப்பட்டது. டாக்டர் முல்க்ராஜ் ஆனந்த், டாக்டர் ேஜாஷ பர்ஷத், ப ரேமாத்

ரஞ்சன்குப்தா, டாக்டர் தஸீர், சஜ்ஜத் ஜாகீர் ஆக ேயார் மாநாட்டுக்கான

முயற்ச களில் இறங்க னர்.

‘முற்ேபாக்கு’ என்ற ெசால்

19ஆம் நூற்றாண்டில் இங்க லாந்த ல், ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் முன்ேனற

ேவண்டும்; சமூக வளர்ச்ச க்குத் ேதைவயான அற வ யல், ெதாழில்

நுட்பம் வளர ேவண்டும் என்ற ேபார்க்குரல் எழுந்தது. பைழய

பாைதய லிருந்து மாற அைனத்துத் துைறகளிலும் ப ரிட்டிஷ் சமூகம்

மாறேவண்டும் என்ற குரலாகேவ “PROGRESS and PROGRESSIVE” என்ற

ெசாற்கள் முன்னுக்கு வந்தன. ப ரிட்டனில் மாற்றம், வளர்ச்ச ேநாக்க ய

ேபார்க்குரலாகேவ “முற்ேபாக்கு” என்ற ெசால் ேதான்ற யது. அது
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வ டுதைலக்காகவும், ஜனநாயகத்த ற்கும் உருவான ெசால்லாகும். எனேவ

அேத கண்ேணாட்டத்த ல் இந்த ய எழுத்தாளர்களும் ‘முற்ேபாக்கு’ என்ற

ெசால்ைலேய ஏற்றுக்ெகாண்டனர். லக்ேனா நகரில் 1936-ல் நடந்த

மாநாட்டுக்கு உருது மற்றும் இந்த இலக்க யத்த ன் முன்ேனாடியான முன்ஷ

ப ேரம்சந்த் தைலைமேயற்றார்.

ரவீந்த ர நாத் தாகூர், சேராஜினிநாயுடு, ெமௗல்வ அப்துல் ஹக்,

ச ராக் ஹசன் ஹஸ்ரத், அப்துல் மஜீத் சாலிக், ெமௗலானா ஹஸ்ரத்

ெமாஹானி, ேஜாஷ் மல்லிகாபத , ேபராச ரியர் அகமது அலி, டாக்டர்

அக்தர் உேசன் ராய்பூரி, ைபஸ் அகமது ைபஸ், ேபரா.மஜ்னுன் ேகாரக்பூரி,

டாக்டர் ரஷீத் ஜஹான், மகமூத் டஸ் ஜாபர், ேபரா.மன்சூர் உேசன், டாக்டர்

அப்துல் அலீம் ஆக ய ப ரபல எழுத்தாளர்கள், முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்

இயக்கத்த ற்கு ஆக்கமும், ஊக்கமும் தந்து மாநாட்டிலும் பங்ேகற்றனர்.

ஏகாத பத்த ய அடிைமத்தைளய லிருந்து வ டுதைல, ந லப்ப ரபுத்துவத்ைத

வீழ்த்துவது, சாமானிய மக்களின் ஆட்ச ையக் ெகாண்டு வருவது ஆக ய

லட்ச யங்கள் மாநாட்டில் ப ரகடனம் ெசய்யப்பட்டன. துயரங்களில் ஆழ்ந்து

க டக்கும் மக்களுக்கு சரியான பாைத காட்டும் கைல இலக்க யங்கைளப்

ப ரசவ க்குமாறு பைடப்பாளிகளுக்கு அைறகூவல் வ டப்பட்டது.

எத்தைனெயத்தைன எழுத்தாளர்கள்!

மாநாட்டில் முன்ஷ ப ேரம்சந்த் தைலவராகவும் சஜ்ஜத் ஜாகீர்

ெபாதுச்ெசயலாளராகவும் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டனர். மாநாட்டு முடிவுகளின்

படி இயக்க உறுப்ப னர்கள் தங்கள் பைடப்புகைள நாவல், ச றுகைத,

நாடகங்கள், கவ ைதகளாக ெவளிய ட்டனர். அவர்களில் க ஷன் சந்தர்,

இஸ்மத் சுக்தாய், மன்ட்ேடா, அகமது நதீம் குவாஸ்மி, அலிசர்தார் ஜாப்ரி,

ச ப்ேத ஹாசன், எத ஷாம் உேசன், மும்தாஜ் உேசன், சாஹ ர் லுத யான்வ ,

ைகஃப ஆஸ்மி, அலி அப்பாஸ் ஹூைசனி, மக்தூம் ெமாக யுதீன், பாரிக்

புகாரி, காத ர் காஸ்னவ , ரசாஹம்தானி, இப்ராக ம் ேஜாேயா, ேசாப்ேபா

க யான் சந்தானி, ேஷக் அயாஸ், ராஜிந்தர்ச ங் ேபடி, அம்ரிதா ப ரிதம்,

அலி ச க்கந்தர், ேஜா அன்சாரி, மஜாஸ் லக்னவ ஆக ேயார் வலிைமமிக்க

பைடப்புகைள அளித்தனர்.
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உருது, இந்த ெமாழிகளில் ெவளியான இவர்களது பைடப்புகள் பல

ெமாழி மாற்றம் ெசய்யப்பட்டு மக்கைளச் ெசன்றைடந்தன. ெதாடர்ந்து

அைனத்து மாந லங்களிலும் முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் இயக்கத்த ன்

க ைளகைள உருவாக்குவத ல் தீவ ரமாய் இயங்க னர். மாந லங்களில்

கம்யூனிஸ்ட்த் தைலவர்களும் இப்பணிய ல் இறங்க னர். மத்த ய

இந்த யாவ ல் இந்த எழுத்தாளர்களும்; வங்கம், ேகரளா எழுத்தாளர்களும்

உடனடியாக அைமப்புகைள உருவாக்க னர்.

லக்ேனா நகரில் எழுத்தாளர் மாநாடு காங்க ரஸ் நகரில் இந்த யன்

ேநஷனல் காங்க ரஸின் மாநாட்டுக்காக அைமக்கப்பட்ட தற்காலிக

த ேயட்டரில் தான் நைடெபற்றது. அந்த காங்க ரஸ் நகரும் ேமைடயும்

தனியாக உருவாக்கப்பட்டதாகும். பண்டித ேநரு தைலைம தாங்க ய

மாநாட்டில் தான் காங்க ரஸ் ேசாஷலிஸ்ட் கட்ச உருவாக ப் ப ரிந்தது.

தைலமைறவு மற்றும் ஒடுக்குமுைறச் சூழலில் இருந்த கம்யூனிஸ்டுகள்

காங்க ரஸ் ேசாஷலிஸ்டுக் கட்ச ய ல் இருந்து ெசயல்படத் தீர்மானித்தனர்.

அேத நகரில் அக ல இந்த ய வ வசாய சங்கத்த ன் அைமப்பு மாநாடும்

நைடெபற்றது. இவ்வாறு மூன்று முக்க ய மாநாடுகள் ஒேர காலத்த ல்

ெவவ்ேவறு நாட்களில் ஒேர இடத்த ல் நடந்தது குற ப்ப டத்தக்கது.
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15. பிேரம்சந்தின் முன்ெமாழிவுகள்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 26, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 13

ப ேரம்சந்த் மாநாட்டில் தைலைமயுைர ந கழ்த்த னர்: “இதுவைர உருது,

இந்த ஆக ய இரு ெமாழிகளில் மட்டுேம பைடத்தருக்க ேறாம். இைவ ஆரம்ப

ந ைலய ல் தமது கடைமைய - ெபருைமக்குரிய பணிகைளச் ெசய்துள்ளன.

கலாச்சாரத்ைதயும் அரச யைலயும் ப ரிக்க முடியாது. ெமாழிய ல் நாம்

இன்றும் ேதர்ச்ச ேயாடும் அர்த்தமுள்ளதாகவும் எழுதேவண்டும். மாற்றத்ைத

ேநாக்க நாம் பயணம் ெதாடர்ேவாம். வாழ்வ ன் எதார்த்தங்கைள

இறுகப்பற்ற ந ற்ேபாம். காதல் ேதால்வ கைளப் பற்ற அல்லது நமது

மனத ற்கு அத சயமாய் ெதரிவைத சுயத ருப்த க்காக எழுதக்கூடாது.
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வாழ்க்ைகப் ப ரச்சைனகள், சமூக மத ப்புகள், நமது சமூக வ மர்சனம்

பைடப்புகளில் ேவண்டும். இைவ இல்லாமல் அது இலக்க யமாகாது.

கீழ்ந ைலய லுள்ள ஒடுக்கப்பட்ட, சுரண்டப்படும் மக்களுக்காக நாம் வாதாட

ேவண்டும். மனித இயல்பு, மனந ைல பற்ற ச் ச த்தரித்தால் அத ல்

மாற்றத்த ற்கு வழிகூற ேவண்டும். உண்ைமயான மனிதர்கைளப்பற்ற

எழுத ேவண்டுேம தவ ர கற்பைன மனிதர்கைள ச ருஷ்டிக்கக் கூடாது.

எலும்பும் சைதயுமான மனிதைனேய ேதட ேவண்டும். தாய் நாட்டின்

மீதான ேதசபக்த யுடன் சர்வேதச மனிதத்துவமும் இைணயேவண்டும்.

நமது பூமி ெசழிப்பானது. வளமான வ ைதகள் நம்மிடமுள்ளது.

மாக்ச ம் கார்க்க , ேராெமய்ன் ேராலந்த், ெஹன்ற பார்புஸ்ஸி ேபான்ற

மகத்தான எழுத்தாளர்கள் தங்கள் வ ைதகைள உலகம் முழுவதும்

தூவ ச் ெசன்ற ருக்க றார்கள். நமது இந்த ய எழுத்தாளர்கள் சமூகத்த ல்

ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கைளப் புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும். ப ற்ேபாக்கு

சக்த கள் நமது பாரம்பரியமான மூடநம்ப க்ைககைள வ ைதத்து வருக ன்றன.

அவற்ைறேய சமூகத்த ல் ந ைல ெபறச்ெசய்ய முயற்ச க்க ன்றன. வாழ்வ ன்

நைடமுைற எதார்த்தங்கைள அைவ ந ராகரிக்க ன்றன. அடிப்பைடயற்ற

கற்பைனகைள வ ைதக்க ன்றன. இதனால் மனித உடல் ரத்தேசாைகயால்,

மனமும் ச ந்தைனயும் முடமாக வக்க ரத் தத்துவத்த ல் ஊற க்க டக்க றது.

எனேவ இந்த ய எழுத்தாளர்கள் இத ல் முற ப்ைப ஏற்படுத்த ேவண்டும்.

இந்த ய சமூகத்த ல் ஏற்பட்டுவரும் மாற்றங்கைளப் புரிந்து அற வ யல்

கண்ேணாட்டத்த ல் தங்கள் பைடப்புகைள உருவாக்க ேவண்டும். இலக்க ய

வ மர்சனங்கைளயும் எழுதேவண்டும். அது ெபாதுவான ப ற்ேபாக்கு மற்றும்

த ரிபுவாதப் ேபாக்குகைள பலவீனப்படுத்த குடும்பம், மதம், பாலுறவு,

யுத்தம், சமூகம் பற்ற ய புத ய கருத்துக்கைள, ெவளிக்ெகாணர ேவண்டும்.

அைவ வகுப்புவாதம், ந றெவற , மனிதைன மனிதன் சுரண்டுவைத

எத ர்ப்பதாக இருக்கேவண்டும். ப ற்ேபாக்கான வர்க்கங்கள் சமூகத்ைதப்

ப ன்ேனாக்க இழுப்பைதத் தடுத்து கைலகைள மக்களுக்குத் ேதைவயான

முைறய ல்எதார்த்தவாழ்ைவப்புரியைவத்துஎத ர்காலத்துக்கானபாைதைய

மக்களுக்கு நாம் வ ரும்பும் முைறய ல் ேபாத க்கேவண்டும்.

இந்த ய நாகரீகத்த ன் ச றந்த பாரம்பரியங்கைள நமது வ மர்சனத்த ற்கு
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உட்படுத்த , அது நமது நாட்டில் ஏற்படுத்த ய வ ைளவுகைள அம்பலப்படுத்தும்

பைடப்புகைள உருவாக்க ேவண்டும். அைவ ப ற்ேபாக்க ல் உழன்று க டக்கும்

மக்கைளப் புத ய இந்த ய இலக்க யத்த ன் பக்கம் த ருப்பேவண்டும். அது

மக்கைள அற யாைமய லிருந்தும், அரச யல் சூன்யத்த லிருந்தும் மீட்க

ேவண்டும். காரணமின்ற ெசயலற்ற தன்ைமயால் முடங்க க்க டக்கும்

மக்கைள ப ற்ேபாக்காளரிடமிருந்து மீட்க ேவண்டும். நமது வ மர்சன உணர்வு,

ப ற்ேபாக்கு இயக்கங்கைளயும் அவர்களது சடங்குகைளயும் பார்த்தால்

நமக்கு இயங்கத் ேதான்றும். இவற்றுக்ெகத ரான மாற்றங்கைள நாம்

உருவாக்க னால் நாம் முற்ேபாக்காளர்களாக ஏற்கப்படுேவாம்”.

நமது இயக்கத்த ன் குற க்ேகாள்

1. பல்ேவறு ெமாழிகளில் எழுதும் எழுத்தாளர்கைள - அந்தந்த

ப ராந்த யங்கைள ஒருங்க ைணத்து மாநாடுகைள நடத்தேவண்டும்.

அவற்ற ல் புத ய இலக்க ய ெவளியீடுகைள ெவளிய டேவண்டும்.

அைமப்ப ன் ெபாதுவான அடிப்பைடக் கண்ேணாட்டத்துடன் அக ல

இந்த ய இைணப்ைப ஏற்படுத்த ேவண்டும். இதன் லட்ச யங்கைள

முரண்படாமல் அந்த ப ராந்த யங்களில் இயங்கேவண்டும்.

2. முதலில் இந்த ய நகரங்களில் அைமப்ைப ந றுவ டேவண்டும்.

3. முதலில் பைடப்ப லக்க யங்கைள உருவாக்குவேதாடு, உலக ன்

முற்ேபாக்கு இலக்க யங்கைளத் தங்கள் ெமாழிய ல் ெபயர்க்கேவண்டும்.

கலாச்சாரப் ப ற்ேபாக்குத் தனங்கைள எத ர்க்கவும், இந்த ய சுதந்த ரம்

சமூகப் புத்துருவாக்கம் ெசய்யவும் இது பயன்படும்.

4. முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்களின் முயற்ச கைளப் பாதுகாக்க ேவண்டும்.

5. நமது எழுத்துச் சுதந்த ரம், கருத்துச் சுதந்த ர உரிைமக்காகப் ேபாராட

ேவண்டும்.

� ப ேரம் சந்த ன் இந்த முன்ெமாழிவுகைள அரச யல் ேவறுபாடுள்ள

எழுத்தாளர்களும் முழுமனதாக ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.

ேமலும் இரண்டாம் உலகப்ேபார் பாச ச சர்வாத காரிகளால்
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தூண்டப்படுவது குற த்தும் மாநாடு எச்சரித்தது. அப்ேபாது இத்தாலிய ன்

சர்வாத காரி, அப சீனியா மீது ேபார் ெதாடுத்து அந்நாட்ைடக் ைகப்பற்ற னார்.

“ஏகாத பத்த ய நாடுகளுக்க ைடேய ேபாட்டியும் பூசலும் உருவாக யுள்ளது.

இது உலக மக்களின் இதயங்களில் பீத ைய ஏற்படுத்த யுள்ளது. நாம் ேபாைர

ெவறுக்க ேறாம். அைமத ந லவ வ ரும்புக ேறாம். இந்த ஏகாத பத்த யப்

ேபாரில் இந்த யா பங்ேகற்கக் கூடாெதன்றும் வலியுறுத்துக ேறாம்” என்றும்

மாநாட்டில் கூறப்பட்டது. “தாங்கள் அரச யலுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் எனும்

கருத்ேதாட்டமுள்ள எழுத்தாளர்களும் உள்ளனர். ஆனால் உணர்வுள்ள

எழுத்தாளர்கள் அவன் அல்லது அவைனச்சுற்ற நடந்த, நடக்க ற,

நடக்கப் ேபாக றைவ பற்ற ய அற வுடன் த கழேவண்டும். இந்த யாவ ல்

அந்ந யராட்ச ய லிருந்து வ டுதைல, கடந்த காலத்த ய ேகடுகைளக்கைளந்து

வாழ்வு, கலாச்சாரத்ைத, ச ந்தைனைய நவீனப்படுத்தல் அவச யமாகும். அேத

சமயம் அழக யல், சுைவபட எழுதும் ஆற்றல் எழுத்தாளர் கைலஞர்களுக்கு

அவச யம்” என்றும் மாநாடு அைழப்பு வ டுத்தது.

உலக ல் பாச சம், யுத்தம் என்பது நமது தைலக்குேமல் கத்த யாய்

ெதாங்குக றது. மனித சமூகத்த ன் கழுத்ைத அறுக்கத் துணிக றது.

நமது மாநாட்டின் முடிவுகைள சர்வேதச எழுத்தாளர் காங்க ரசும்

ஏற்றுக் ெகாண்டது. அதைன ஏற்று ரவீந்த ர நாத் தாகூர், சரத் சந்த ர

சாட்டர்ஜி, ப .ச .ராய், ஜவகர்லால் ேநரு, ப ரமாத சவுத்ரி, ராமானந்த

சாட்டர்ஜி, நந்தலால் ேபாஸ் ஆக ேயார் ைகெயாப்பமிட்டுள்ளனர் என்றும்

அற வ க்கப்பட்டது. 1943-ல் முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் இயக்கத்த ன் 4வது

மாநாடு மும்ைபய ல் நைடெபற்றது. ெபாதுச்ெசயலாளர் சஜ்ஜத் ஜாகீர் தனது

அற க்ைகய ல் “அரச யல் களம் ேபாலேவ நாட்டில் எழுத்தாளர் இயக்கமும்

ேதக்கமைடந்துள்ளது. இலக்க யத் ேதக்கத்ைத உைடத்ெதற ய ேவண்டும்”

என்று கூற னார். ஆனால் ெவள்ைளயேன ெவளிேயறு என்ற முழக்கம்

ப ளைவ ஏற்படுத்த யது. ச லர் அைமப்புக்கு எத ரிகளாகேவ மாற னர்.

இரண்டாம் உலகப்ேபார் நடந்து ெகாண்டிருந்த காலமது. சர்வேதச, ேதச ய

அரச யலிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டது. இத்தைகய சூழலிலும் அைமப்ப ன்

ஒற்றுைமைய ஜாகீர் வலியுறுத்த னார். இரண்டாம் உலகப் ேபாருக்கும்
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ப ன்பு 1947-ல் அத காரம் ெவள்ைளயக் கரங்களிலிருந்து இந்த யர் ைகக்கு

மாற யது. இைதத் ெதாடர்ந்து ேவறுபட்ட, முரண்பட்ட கருத்ேதாட்டங்கள்

எழுத்தாளர்களிைடேய அத கரித்தது. எனேவ மார்க்ச ஸ்ட்டுகள் மட்டும்

இயங்கும் கலாச்சார அைமப்பாக மாற யது. ஐம்பதாண்டகளுக்குப் ப ன்பு

அது ‘சஹமத்’ என்ற அைமப்பாக உருவாக யுள்ளது.
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16. இந்திய மக்கள் நாடக இயக்கம் (இப்டா)

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 27, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 14

இந்த யன் பீப்ப ள்ஸ் த ேயட்டர் அேசாச ேயசன் 1941ல் ெவள்ைளயேன

ெவளிேயறு இயக்கக் காலத்த ல் அைமக்கப்பட்டது. 1943-44 காலங்களில்

இந்த அைமப்பு துரிதமாய் ெசயல்பட்டது. சமூகப் ெபாறுப்புணர்வு, ேதச ய

ஒருைமப்பாடுகுற த்தவ ழிப்புணர்ைவமக்களிடம்ஏற்படுத்தும்சவாைலஅது

எத ர்ெகாண்டது. இப்டா இந்த யா முழுவதும் ேசாசலிச, ேதச ய உணர்ைவ

ஊட்டியது.

இந்த யாவ ல் மிக மூத்த கைலக்குழு இப்டாதான். இந்த ய ச னிமா,

நாடகம், இைச, தற்கால ெடலிவ சன் வைரக்கும் இப்டா கைலஞர்கள் தங்கள்
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ந கழ்ச்ச கைள நடத்த க் காட்டினர். ேக.ஏ.அப்பாஸ், டாக்டர் ேஹாமி பாபா,

அனில் டி ச ல்வா, அலி சர்தார் ஜாப்ரி, தாதா ஷர்மிங்கர் ஆக ேயார்தான்

இப்டாவ ன் ஆரம்ப கர்த்தாக்கள். இத லிருந்துதான் ெதாடர்ந்து ப ரபலமான

கைலஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், இைசயைமப்பாளர்கள், இயக்குனர்கள்,

நடனமணிகள், பாடகர்கள் உருவாய னர். ப ருத வ ராஜ் கபூர், அமர் ேஷக்,

ஷம்பு மித்ரா, ேஹாமி பாபா, க ஷன் சந்தர், ைகப ஆஷ்மி, மஜ்ரூ சுல்தான்புரி,

சாக ர் லுத யான்வ , பால்ராஜ் சஹானி, ேமாகன் ெசகாவ், முல்க்ராஜ்

ஆனந்த், ெராேமஷ்தாப்பர், ஹ மாேதவ , அன்னாபாவு சாத்ேத, ைஷேலந்த ரா,

ப ேரம்தாவன், இஸ்மத்சுக்தாய், கலுேகாஷ், ேசத்தன் ஆனந்த், த னாபதக்,

பண்டிட் ரவ சங்கர், சச்ச ன் சங்கர், பகதூர் கான், ஏ.ேக.தங்கல், ஹபீப்

தன்பீர், அப்ரர் அல்வ , ேஹமந்த்குமார், ஆத மர்ஸ்பான், சலீஸ் சவுத்ரி, தர்லா

ேமத்தா, கய்யாம், பானி மஜும்தார், ேதவ் ஆனந்த், சாந்த பரதன், ச த்ேதா

ப ரசாத், ஹரீந்த ரநாத் சட்ேடாபாத்த யாயா, ப .ப .சாத்ேத, துர்கா ேகாட்ேட,

ேகசவராவ் தத்ேத, உத்பர்தத், ரித்வ க் கட்டக், சத்யன் காப்பு, சஞ்சீவ்குமார்,

சூல் ெவவ்வானி, ெஷகத் ைகப , மன்ேமாகன் க ருஷ்ணா, பாசுபட்டாச்சார்யா,

அப த் ரஜ்வ , எம்.எஸ்.சாத்யு, குல்தீப் ச ங், ரேமஷ் சுல்வார், சுனுபா ஆர்யா,

ஷப னா ஆஸ்மி, பரூேக்ஷக், காதர்கான், யூனுஸ் பர்ேவஸ், மக்ேமாகன்,

ஜாவ த் ச த்த க், சுத ர் பாண்ேட, ஆஞ்சன் ஶ்ரீவத்சவா, பரத்கபூர், ராேஜஷ் ேவடி

என இன்னும் பலர். இவர்கள் அைனவரும் நாடகம், ச னிமாவ ல் புகழ்ெபற்ற

நடிகர், நடிைககள், இயக்குநர்கள், இைசயைமப்பாளர்கள், கவ ஞர்கள்,

பாடலாச ரியர்கள் ஆவர்.

அறுபதாண்டுகளாக முதலிடம்

கடந்த அறுபதாண்டுகளாக அரங்க இயக்கத்த ல் நாட்டில் இப்டாதான்

முதலிடம் வக த்து வருக றது. மும்ைப இப்டா சார்ப ல் இதுவைர நூறு

நாடகங்கள் அரங்ேகற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த , மராத்த , குஜராத்த , ெதலுங்கு,

கன்னடம், பஞ்சாப , ஆங்க லத்த லும் இந்த நாடகங்கள் நைடெபறுக ன்றன.

1984ல் இப்டாவ ல் பாலர் ப ரிவு துவங்கப்பட்டு குழந்ைதகள் நாடக அரங்கும்

நாடகங்கைள நடத்த வருக றது. 1972ல் மைறந்த ப ருத வ ராஜ் கபூர்

ந ைனவுப் ேபாட்டிகைள கல்லூரிகளுக்க ைடேய இப்டா நடத்த யது. இந்த
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நாடகப் ேபாட்டிய ல் ச றந்த நாடகங்கள் மும்ைபய ல் அரங்ேகற்றப்பட்டன.

இதன்மூலம் பலர் கைலஞர்களாக ெவளிவந்தனர். இப்டாவ ன் ேசைவையப்

பாராட்டி 1994ம் ஆண்டு மத்த ய அரசு ச றப்புத் தபால் தைலைய ெவளிய ட்டது.

பீப்ப ள்ஸ் த ேயட்டர் என்ற ெபயைர ப ரபல வ ஞ்ஞானி ேஹாமி

ஜஹாங்கீர் பாபா தான் ேதர்வு ெசய்தார். அவர் ேராெமய்ன் ேராலந்த ன்

புத்தகத்த லிருந்து மக்கள் நாடக இயக்கம் என்ற ெபயைர கண்ெடடுத்தார்.

அரங்குகளில் மட்டுமின்ற மக்கள் கூடும் ெதருக்களிலும், ைமதானங்களிலும்

ந கழ்ச்ச கைள நடத்துமாறு இப்டா வழிகாட்டியது. இப்டாைவத் துவக்கவும்

நடத்தவும் தூண்டு ேகாலாக இருந்தவர்கள் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்

ெபாதுச் ெசயலாளர் ேதாழர் ப .ச .ேஜாஷ யும், முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்

சங்கத்த ன் ெபாதுச் ெசயலாளர் ேதாழர் சஜ்ஜத் ஜாகீரும்தான். இரண்டாம்

உலகப் ேபார், வங்காளப் பஞ்சம், ேசாவ யத் யூனியன் மீது பாச ஸ்ட்

பைடெயடுப்பு, கம்யூனிஸ்ட் கட்ச அற வ த்த “ெவள்ைளயேன ெவளிேயறு”

இயக்கத்த ன் மீது ப ரிட்டிஷ் அரச ன் தாக்குதல்கள் ேபான்றவற்ற ன்

ப ன்புலத்த ல் இப்டா ேதான்ற யது. 1943ல் மும்ைபய ல் கூடிய மாநாடு

ஒரு ேவைலத்த ட்டத்ைத உருவாக்க யது. மக்களின் உரிைமகைளயும்

கடைமகைளயும் அவர்கள் புரிந்து ெகாள்ளும் வ தத்த ல் நாடகங்கள்,

கைலந கழ்ச்ச கைள நடத்த முடிவு ெசய்தது. இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்

கலாச்சாரப் பைடயாக இந்த யா முழுவதும் க ைளகள் அைமக்க மாநாடு

முடிெவடுத்தது.

வங்கப் பஞ்சம்

1943ல் வங்காளப் பஞ்சம் குற த்த ‘நபன்னா’ (அறுவைட) என்ற நாடகம்

புகழ்ெபற்றது. நபன்னா என்பது வங்காள மக்கள் அறுவைடக் காலத்த ல்

ெகாண்டாடும் நாட்டுப்புற வ ழாவாகும். இது வங்கப் பஞ்சத்ைதயும்,

பட்டினிச்சாவுகைளயும் கூற ப ரிட்டிஷ் அரைசச் சாடியது. இைத ப ேஜான்

பட்டாச்சார்யா எழுத ேசாம்புமித்ரா இயக்க னார்: “நவ ஜிேபானர் கான்(புது

வாழ்வ ன் பாடல்) எனும் நாடகம் ேஜாத ந்த ரநாத் ெமாய்த்ராவால்

தயாரிக்கப்பட்டது. ேக.ஏ.அப்பாஸ் தயாரித்த “தர்த்த க லால் (பூமிய ன்

குழந்ைதகள்) என்ற த ைரப்படம் ெவளிவந்தது. அது நபன்னாைவத்
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ெதாடர்ந்து மக்களின் ேதைவகைள வலியுறுத்த ய ச னிமாவாகும். இைவ

மக்கள் படும் துன்பதுயரங்கைள எடுத்துக் காட்டின. மராத்த ய ல் “ேதச

சத ” என்ற படம் நாஜி ெஜர்மனியால் ேசாவ யத் யூனியன் தாக்கப்பட்டது

குற த்து ெவளியானது. ெதலுங்க ல் “ப ராரம்பம், ஜாேபதா ஆக ய படங்கள்

மாங்ராஜ் சஹானியால் இயக்கப்பட்டு ெவளிவந்தன. இது ஒரு மலபார்

ெபண்ைணப் பற்ற ய கைதயாகும். மணிகுண்டலெசன் என்ற இடதுசாரி

அரச யல் வீரியமுள்ள ேகாபால் ஹால்தர் நடித்ததாகும். ப ற்காலத்த ல் அவர்

கல்வ யாளராய் மலர்ந்தார்.

1947ல் ஆட்ச அத காரத்த ற்கு வந்த காங்க ரஸ் அரசு, இப்டா மீது

அடக்குமுைறகைளயும் ேபாலீஸ் வன்முைறையயும் ஏவ யது. எனினும்

இப்டாவ ன் ப ரதான உறுப்ப னர்கள் தங்கள் பாைதைய வ ட்டு வ லகாமல்

பணிகைளத் ெதாடர்ந்தனர். பல குழுக்களாக மாற இயங்க னர். அஹ ந்த ர

சவுத்ரி, ேசாம்பு மித்ரா, த ருப்த மித்ரா ஆக ேயார் தனிகுழு அைமத்து ரக்த

சுரப , தஹார் நசீம் த ரஞ்சனா, சார் அத்யாய் (ரவீந்த ர நாத் தாகூர் எழுத யது)

ஆக ய படங்கைள ெவளிய ட்டனர். உத்பஸ்தத் தைலைமய ல் தனிக்குழு

“ைடனர் தேலாவார், கஸ்ேலாவ்” என்ற காவ யங்கைளப் பைடத்தளித்தார்.

மும்ைபய ல் இருந்த குழு (இப்டா என்ற ெபயரிேலேய) பல நாடகங்கைள

ெதாடர்ந்து நடத்த வந்தது. இன்று வைர அறுபதாண்டுகளாக அது

ெதாடர்க றது.கல்கத்தாவ ல் நந்த கார், ஸ்பாண்டன் ஆக ேயார் ெதாடர்ந்து

நாடகங்கைள இயக்க னர்.

நாடு முழுவதும்…

த ல்லிய ல் 1973ல் இப்டா ேதாழர்கள் “ஜனநாட்டிய மஞ்ச்” என்ற ெதரு

நாடக இயக்கத்ைத துவக்க னர். ரித்வ க் கட்டக் “ேகாமல் காந்தார்” எனும்

த ைரப்படத்ைத ெவளிய ட்டார். ஆந்த ராவ ல் “ப ரஜா நாட்டிய மண்டலி”,

கர்நாடகாவ ல் “சமுதாயா”, தமிழகத்த ல் “தமிழ்நாடு முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்

கைலஞர்கள் சங்கம்” ஆக யைவ ப ரபலமாய் ெசயல்பட்டு வருக ன்றன.

ேமற்குவங்கத்த ல் இப்டாவ ல் 7000 கைலஞர்கள் உறுப்ப னராக

உள்ளனர். ஹ ரண்மாய் ேதாஷல் தைலவராகவும் ேகாரா ேகாஷ்

ெசயலாளராகவும், அச ம் பந்த ேயாபாத்யாய் துைணச் ெசயலாளராகவும்
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உள்ளனர். ெவகுஜனப் பாடகரான கங்கர் பட்டாச்சார்ஜி, சங்கர் முகர்ஜி

ேபான்ற ப ரபலமான கைலஞர்கள் 1967 முதல் நூற்றுக்கணக்கான

நாடகங்கைள நடத்த யுள்ளனர். இவற்ற ல் ெதரு நாடகங்களும் உண்டு.

இங்கு இப்டா 19 மாவட்டங்களில் இயங்க வருக றது. ஆண்டுக்கு ஒரு

முைற பட்டைறகள் நடத்த இைளஞர்கைளயும் குழந்ைதகைளயும் இப்டா

பய ற்ச யளிக்க றது. இன்ைறய சத்தீஸ்கரின் தைலநகர் ராய்பூரில்

இப்டா 1982 முதல் தீவ ரமாய் ெசயல்பட்டு வருக றது. ஆண்டில் ஐந்து

நாட்கள் ேதச ய நாடக வ ழாைவ நடத்த வருக றது. பட்டைறகள்

நடத்த அைனத்துக் கைலகளிலும் பய ற்ச அளிக்கப்படுக றது. 1995

முதல் ச றந்த கைலஞர்களான அருண் பாண்ேட, சஞ்சய் உபாத்யாய்,

சுமன்குமார், ெகௗதம் மஜும்தார், ேதேவந்த ரராஜ் அங்குர், ரஞ்ச த் கபூர்,

அக ேலஷ் கன்னா, நீரஜ்வாகல், ப ரவீன்குன்ஜன், அஞ்சனாபூரி ஆக ேயார்

பய ற்ச அளிக்க றார்கள். பல்ேவறு மாந லங்களுக்கும் இக்குழுக்கள்

ெசன்று ந கழ்ச்ச கைள நடத்த வருக ன்றன. குழந்ைதகளுக்கான இரு

த ைரப்படங்கைள எடுத்து ேதச ய வ ருது ெபற்றுள்ளனர்.

பஞ்சாப ல் இப்டா சமூக மாற்றத்த ற்கான கைல அரங்குகள் நடத்த

வருக றது. அங்கு ஷீலா பாட்டியா, பால்ராஜ் சஹானி, பல்வந்த் கார்க ,

ந ரஞ்சன் ச ங், மான் ெதராச ங், ேஜாக ந்தர் பார்யா, பண்டிட் கலீலி, ப ரகாஷ்

கவுர், சுரிந்தர் கவுர், அமர்ஜித் குர்தாஸ்பூரி ேபான்றவர்கள் புகழ்ெபற்ற

கைலஞர்கள். பஞ்சாப ன் நாட்டுப்புறக் கைலகளுக்கும், பாடல்களுக்கும்

புத்துய ர் அளித்தனர். அசாமில் 1947 முதல் இப்டா இயங்க வருக றது.

ஹ மாங்ேகா ப ஸ்வாஸ் அைமப்பாளராய் இருந்து அசாமின் புகழ்ெபற்ற

கைலஞர்கைள உறுப்ப னர்களாக்க னார். ேஜாத ர் ப ரசாத் அகர்வாலா,

வ ஷ்ணு ப ரசாத் ராபா, டாக்டர் பூபன் ஹசாரிகா ேபான்றவர்கள் இப்டாவ ல்

இைணந்தனர். 1952 முதல் 1962 வைர இப்டா மக்களிடம் முத்த ைர பத த்தது.

1955ல் அசாமிய மூன்றாவது மாநாடு நைடெபற்றது. அத ல் ச னிமாவ ல்

புகழ்ெபற்ற பால்ராஜ் சஹானி, சலீல் சவுத்ரி, ேஹமந்த் முகர்ஜி கலந்து

ச றப்ப த்தனர். சத்கத , துர்ேதஷர் கதா, க ேயா, அர்ஜுன், ேதாலிர் துமுகர்,

லால்அர்ணி, காப ஹவுஸ் ேபான்ற நாடகங்கள் புகழ்ெபற்றைவ.
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17. `நாவல்களின் ேபரரசர்' முன்ஷி பிேரம்சந்த்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 28, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 15

31.7.1880 - 8.10.1936

புகழ்மிக்க இந்த - உருது எழுத்தாளரான முன்ஷ ப ேரம்சந்த்த ன்

இயற்ெபயர் தன்பத்ராய் ஶ்ரீவத்சவா. தனது ெபயைர எழுத்துலக ல் முன்ஷ

ப ேரம் சந்த் என்று மாற்ற க் ெகாண்டார். இவர் இருபதாம் நூற்றாண்டின்

ச றந்த இந்த ய எழுத்தாளர் என்று ேபாற்றப்பட்டார். இவர் நாவல், ச றுகைத

நாடகங்கைள எழுத க் குவ த்தார். (உபன்யாஸ் சாம்ராட்) நாவல்களின்

ேபரரசர் என்று எழுத்தாளர்களால் புகழப்பட்டார். 14 நாவல்கள், 300

ச றுகைதகள், பலகட்டுைரகள், ேமைல நாட்டு இலக்க யங்கைள இந்த ய ல்
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ெமாழியாக்கம் என எழுத யவர். இவர் காச அருேக லமிக என்ற க ராமத்த ல்

ப றந்தார். எழுவைதேயெதாழிலாய்ெகாண்டார். இவரதுமைனவ ச வராணி

ேதவ , மகன் அம்ரித்ராய். இவரது புகழ்ெபற்ற பைடப்புகள் ேகாதான், பஜார்

இகுஸின், கர்மபூமி, சத்ரஞ்ச் ச க ல்வாடி, காபான், மாைஸ ேராவர், இட்கா

ஆக யைவ.

ஏழுவயத ல்மதரசாபள்ளிய ல்ேசர்ந்துஉருது, பாரசீகெமாழிகள்கற்றார்.

எட்டுவயத ல் தாயார் இறந்தப ன் தந்ைத மறுமணம் ெசய்தார். அக்காவும்

த ருமணம் ெசய்து ேபானதால் அனாைதயாக பாட்டிய டம் வளர்ந்தார். ஓய்வு

ேநரத்த ல் ஒரு புத்தகக் கைடய ல் ேவைல ெசய்தேபாது ஏராளமாக பாரசீக

இலக்க யங்கைளப் படித்தார். உயர்ந ைலக் கல்வ இங்க லீஷ் மிஷனரி

பள்ளிய ல் படித்தார். அவர் படித்த முதல் ஆங்க ல நூல் எட்டு வால்யூம்

ெகாண்ட “லண்டன் நீத மன்ற ரகச யங்கள்” என்ற நூலாகும். அவர் முதலில்

ச றுகைத எழுத னார். ஒரு ேமல்சாத இைளஞன் கீழ்சாத ப் ெபண்ைண

காதலிக்கும் கைத. ஆனால் அது ப ரசுரமாகவ ல்ைல. ஒன்பது படிக்கும்

ேபாேத அவரது தாய்வழிப்பாட்டனார். 15 வயத ேலேய வயத ல் மூத்த

வசத யான வீட்டுப் ெபண்ைண த ருமணம் ெசய்து ைவத்தார். ப ேரம் சந்த்

தனது தந்ைதய ன் மைறவுக்குப் ப றகு மத்த ய இந்துக் கல்லூரிய ல் படித்தார்.

கணக்கு பாடத்த ல் ெபய லானதால் ஒரு வக்கீல் குமாஸ்தாவாக மாதம் ஐந்து

ரூபாய் ஊத யத்த ல் ேவைல ெசய்தார். ப ன்பு மாதம் 18 ரூபாய் ஊத யத்த ல்

ஆச ரியப் பணிய ல் ேசர்ந்தார். அப்ேபாது கடவுளின் ரகச யங்கள் என்ற

குறுநாவைல எழுத னார். அது ஒரு வாரப்பத்த ரிைகய ல் ெதாடராக வந்தது.

ப ன்பு கான்பூரில் ஜமானா என்ற உருதுப் பத்த ரிைகய ன் ஆச ரியரானார்.

ேதச பக்த யூட்டும் பல ச றுகைதக ள் எழுத னார். ேதசவ டுதைலக்காக

கைடச ச் ெசாட்டு ரத்தத்ைதயும் ச ந்தத் தயாராக ேவண்டும் என்பேத அவரது

அைறகூவலாக இருந்தது.

ஆச ரியப் பணிய லிருந்து பள்ளிக் கல்வ த்துைற அத காரியாக 1909 -ல்

பதவ உயர்வு ெபற்றார். அவரது நூல்களில் ப ரிட்டிஷ் எத ர்ப்பு இருப்பதாய்

அத காரிகளுக்குப் புகார்கள் ெசன்றது. எனேவ ப ரிட்டிஷ் கெலக்டர்,

ப ேரம்சந்த் வீட்ைட ேசாதைன ேபாட உத்தரவ ட்டார். ேபாலீஸ் ேசாதைனய ட்டு
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அவரதுநூல்களின்500ப ரத கைளதீய ட்டுக்ெகாளுத்த யது. இதற்ெகல்லாம்

அவர் அஞ்சவ ல்ைல. உருது ெமாழிய ல் எழுதப்பட்ட தனது நான்கு

நாவல்கைள இந்த ய ல் ெமாழியாக்கம் ெசய்து ெவளிய ட்டார். அவரது

மைனவ ச வராணி ஒரு வ தைவ. வ தைவைய த ருமணம் ெசய்ததற்காகேவ

அவரது உற்றமும் சுற்றமும் அவைர ஒதுக்க யதால் தனது க ராமத்ைத

வ ட்ேட ெவளிேயற னார். ப ன்பு தனது ேவைலைய ராஜினாமா ெசய்துவ ட்டு

காச ய ல் 1921-ல் குடிேயற எழுத்ைத நம்ப ேய வாழ்ந்தார். இதனால் வறுைம,

ேநாய்ைமயால் தாக்குண்டார். 1923-ல் சரஸ்வத ப ரஸ் என்ற அச்சகத்ைத

ந றுவ னார். 1924ல் ரங்கபூமி என்ற நாவைல ெவளிய ட்டார். அது சுர்தாஸ்

என்ற கண்ெதரியாத ப ச்ைசக்காரனின் அவல வாழ்வு பற்ற யது. அது ெபரும்

பாராட்ைடப் ெபற்றது. அடுத்து அவரது ந ர்மலா நாவல் வரதட்சைணக்

ெகாடுைமபற்ற யது. ெபரும் புகழ் ெபற்றது. வ தைவத் த ருமணத்ைத

வலியுறுத்தும் ப ரத க்யா நாவலும் பாராட்டப்பட்டது.

1931-ல் கான்பூரில் ஒரு கல்லூரிய ல் ஆச ரியராகப் பணியாற்ற னார்.

அது மார்வாரிகளால் நடத்தப்பட்ட கல்லூரி. அவர்கேளாடு கருத்து

ேவறுபாட்டால் அைத ராஜினாமா ெசய்துவ ட்டு காச க்ேக த ரும்ப வந்து

“கர்மபூமி” நாவைல ெவளிய ட்டார். ெகாஞ்சகாலம் காச வ த்யாபீட பள்ளித்

தைலைமயாச ரியரானார். அப்பள்ளி மூடப்படேவ லக்ேனா ெசன்று மாதுரி

என்ற பத்த ரிைகய ன் ஆச ரியராய் பணியாற்ற னார். 1934-ல் மும்ைபய ல்

ச னிமா கதாச ரியராக ேசர்ந்தார். அஜந்தா ச னிமாஸ் ந றுவனம் ரூ. 8000

ஆண்டுஊத யம்தரஏற்றது. மஸ்தூர் (ெதாழிலாளி) என்றபடம்ெவளியானது.

ச ல நாட்களிேலேய படம் தைடெசய்யப்பட்டு ந றுவனம் நட்டமைடந்தது.

அவர் மும்ைபைய வ ட்டு அலகாபாத் ெசன்றார். அங்கு பய லும் தனது

மகன்கைளப் பார்த்து வ ட்டு காச த ரும்ப னார். அவர் மிகவும் உடல்

நலிவுற்ற ருந்தார். லக்ேனாவ ல் நடந்த மாநாட்டில் முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்

சங்கத்த ன் தைலவரானார். அடுத்த ச ல மாதங்களிேலேய 8.10.1936-ல் தனது

56வது வயத ல் காலமானார்.

ப ேரம்சந்த ன் ேகாதான் உபன்யாஸ் (ஒரு பசுவ ன் பரிசு) உலக ன் பல

ெமாழிகளில் ெவளிய டப்பட்டது. அவர் கைடச யாக எழுத ய கைத “க ரிக்ெகட்
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ேமட்ச ங்” ஆகும். அவரது பைடப்புகள் ஏைழ, நடுத்தர மக்கள் பற்ற யதாகேவ

இருந்தது. மக்களிடம் வ ழிப்புணர்ைவயும், எழுச்ச யும் ஏற்படுத்தேவ

எழுத னார். ஊழல்கள், குழந்ைத வ தைவகள்,வ பச்சாரம், ந லப்ப ரபுத்துவ

அக்ரமங்கள், வறுைம, அந்ந ய ஆட்ச க்ெகத ரான வ டுதைல ேவள்வ

பற்ற ேய அத கம் எழுத னார். அரச யலில் அவர் முதலில் ேகாகேலையயும்,

ப ன்பு த லகைரயும், அதன்ப ன் காந்த ையயும் ஆதரித்தார். ஜாமீன்

எத ர்ப்பு, அரச யல் ஒடுக்குமுைற,வ வசாய , ெதாழிலாளிகளின் அவல

வாழ்வுக்ெகத ராக எழுத க்குவ த்தார். அவரது அைனத்து நூல்களும்

ஆங்க லத்த லும், ரஷ்யனிலும் ெமாழியாக்கம் ெசய்யப்பட்டுள்ளன.

சர்கத , சதுரங்க க ல்லாடி த ைரப்படங்களாய் வந்து ெவற்ற ெபற்றன.

ேசவாஸ்தானம் (ேசைவ இல்லம்) எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி நடித்து படம்

ெவற்ற யைடந்தது. அவரது ஒரு க ராமத்த ன் கைத நாவைல மிருணாள்

ெசன் ெதலுங்க ல் ஒக ஊரி கதா என்று இயக்க பரிசு ெபற்றது. காபான்

த ைரப்படமாக சுனில்தத் - சாதனா நடித்து நன்கு ஓடியது. சமூகத்த ல்

ந லவும் யதார்த்த வாழ்ைவேய யதார்த்தமாக ச த்தரிக்க ேவண்டும் என்பத ல்

கைடச வைர உறுத ேயாடு ந ன்றார். மற்ற பைடப்பாளிகளுக்கும் இைதேய

வழிகாட்டினார்.
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18. பி.சி.ேஜாஷியால் ஈர்க்கப்பட்ட முற்ேபாக்கு

எழுத்தாளர் சஜ்ஜத் ஜாஹீர்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

ப ப்ரவரி 29, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 16

புகழ்மிக்க புரட்ச எழுத்தாளர் சஜ்ஜத் ஜாஹீர் லக்ேனா நகரில் 5.11.1899-

ல் ப றந்தார். மார்க்ச ய தத்துவவாத யாகவும், உருது எழுத்தாளராகவும்,

கவ ஞராகவும் த கழ்ந்தவர். இந்த ய முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்ைத

உருவாக்க அதன் ெபாதுச் ெசயலாளராய் ெபாறுப்ேபற்று வழிநடத்த யவர்.

இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் உறுப்ப னர். இந்த யப் ப ரிவ ைனக்குப்ப ன்

பாக ஸ்தானில் குடிேயற அங்கு பாக ஸ்தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய
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உருவாக்க யவர். 1932-ல் அங்காேர (நீரு பூத்த ெநருப்பு) என்ற ச றுகைதத்

ெதாகுப்ைப முதன் முதலில் ெவளிய ட்டார். அத ல் அகமது அலி, ரஷீத்

ஜகான், மகமுத் ஜாபர் ஆக ேயாரின் கைதகளும் இருந்தன. 1933-ல் ப ரிட்டிஷ்

அரசு ‘அங்காேர’ மதநம்ப க்ைககைளப் புண்படுத்துவதாகக் கூற ெதாகுப்பு

நூைலத் தைட ெசய்தது. இது பலருக்கும் ேநர்ந்ததால் எழுத்தாளர்களுக்கு

ஒரு சங்கம் அைமக்க ேவண்டுெமன்று சஜ்ஜத் முடிவுெசய்தார். ேதாழர்

ப .ச . ேஜாஷ யுடன் கலந்து ஆேலாச த்தப ன் அக ல இந்த ய முற்ேபாக்கு

எழுத்தாளர் சங்கத்ைத துவக்க னார். சஜ்ஜத்தும், அகமது அலியும் இந்த

அைமப்ப ன் முன்ேனாடிகளாவர். இத ல் மாெபரும் எழுத்தாளர் முன்ஷ

ப ேரம்சந்ைத தைலைமேயற்கச் ெசய்தனர். கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்

ெபாதுச்ெசயலாளர் ேதாழர் ப .ச .ேஜாஷ அைனத்து உதவ கைளயும்

ெசய்தனர். உருது, இந்த , வங்கம், பஞ்சாப , குஜராத்த , மராத்த ெமாழிகளின்

பைடப்பாளர்கைள ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச க் ெகத ராக சஜ்ஜத் ஒன்றுத ரட்டினார்.

அைமப்புகைளயும் உருவாக்க னார்.

அவர் நாவல், ச றுகைத, கட்டுைரகள், கவ ைதகைளப் பைடத்தனர்.

அவரது கஜல் பாடல்கள் இன்று வைர ேமைடகளில் பாடப்படுக ன்றன.

அவரது நாடகங்களும் புகழ்ெபற்றைவ. அவரது நாவல் லண்டன் க ஏஜ் ராத்

அத கம் வ ற்பைனயானது. ேராஷ்ன் என்ற அவரது கட்டுைரத் ெதாகுப்ப ல்

முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கமும் அதன் ேநாக்கங்கள் பற்ற யும் வ ரிவாக

எழுத யுள்ளார். பாரசீக மகா கவ ஹெபஸ்ஸின் கவ ைதகள் பற்ற ஒரு ஆய்வு

நூைல எழுத னார். ேஷக்ஸ்ப யரின் ஒெதல்ேலாைவயும், ேகண்ைடைடயும்

உருதுவ ல் ெமாழியாக்கம் ெசய்தார். கலீல் ஜிப்ரானின் மதகுரு, தாகூரின்

ேகாராஎன்றநாவைலயும்ெமாழியாக்கம்ெசய்தார். அவரதுகைடச கவ ைதத்

ெதாகுப்பு ப க யா ந லம் ஆகும். சஜ்ஜத் ஜாஹீரின் மைனவ ரஜியா. நான்கு

மகள்கள். ஒரு மகள் நாத ரா பாப்பர், நடிைக. நசீம் பாட்டியா ேபராச ரிைய.

சஜ்ஜத் ஜாஹீர் ேசாவ யத் யூனியன் ெசன்ற ருந்த ேபாது கஜகஸ்தானில்

11.9.1973 -ல் காலமானார். அவரது பைடப்புகள் ந ரந்தரமாய் வாழ்க ன்றன.
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19. `சஹமத்' அைமப்ைப உருவாக்கிய பிஷம்

சஹானி

மார்ச் 2, 2020

…

ப ஷம் சஹானி இந்த எழுத்தாளர், நாடக ஆச ரியர், நடிகர் என்ற

பன்முகக் கைலஞர். பத்மபூஷன் உள்ளிட்ட ெபருைமகள் ெபற்றவர். நடிகர்

பால்ராஜ் சஹனிய ன் உடன் ப றந்த தம்ப . பஞ்சாப் பல்கைலக்கழகத்த ல்

முைனவர் பட்டம் ெபற்றார். 8.8.1915ல் ப றந்த இவர் ஆங்க ல இலக்க யத்த ல்

புலைம ெபற்றவர். இளம் வயத ேலேய காங்க ரச ன் ேசர்ந்து வ டுதைலப்

ேபாரில் பங்ேகற்றார். இந்த யா - பாக ஸ்தான் ப ரிவ ைனயால் ஏற்பட்ட

கலவர ேசதங்களில் ந வாரண ேவைலகளில் பங்ேகற்று ேசைவ ெசய்தார்.

1947க்குப் ப ன் காங்க ரச லிருந்து வ லக இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல்
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உறுப்ப னரானார். இப்டாவ ல் ேசர்ந்து அதன் பணிகளில் பங்ேகற்றார்.

அமிர்தசரச ல் கங்சா கல்லூரிய ல் ேபராச ரியர் பணிய ல் ேசர்ந்தார்.

முதன்முதலாக நாட்டின் கல்லூரி ஆச ரியர்கள் சங்கத்ைத துவக்க யது ப ஷம்

தான் என்ற ெபருைம ெபற்றவர். 1956 முதல் 1964 வைர ஏழாண்டுகள்

மாஸ்ேகாவ ல் அயல்ெமாழிப் பத ப்பகத்த ல் ரஷ்ய இலக்க யங்கைள

இந்த ய ல் ெமாழியாக்கம் ெசய்யும் பணிய ல் ஈடுபட்டார். லிேயா டால்ஸ்டாய்

முதல் மாக்ச ம் கார்க்க வைர இந்த ய ல் ரஷ்ய இலக்க யங்கைளக் ெகாண்டு

வந்தார். ப ன்பு நாடு த ரும்ப டில்லி பல்கைலக்கழகத்த ல் ேபராச ரியராக

பணியாற்ற னார். 1965 முதல் 1967 வைர ைந கஹானியன் என்ற இலக்க ய

இதழில் ஆச ரியராகப் பணியாற்ற னார். பஞ்சாப , ஆங்க லம், உருது,

சமஸ்க ருதம், இந்த ஆக ய ெமாழிகளில் மிகவும் ேதர்ச்ச ெபற்றவர். ப ஷம்

சஹானி பல்கைல இலக்க ய அைமப்புகேளாடு இைணந்து ெசயலாற்ற னார்.

1975 முதல் 1995 வைர பத்தாண்டுகள் அக ல இந்த ய முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்

சங்கத்த ன் ெபாதுச் ெசயலாளராகவும் பணியாற்ற னார். கலாச்சார,

கைல இலக்க யப் ப ரச்சார அைமப்பாக “சஹமத்” என்ற அைமப்ைப

ேதாற்றுவ த்தார். சப்தர் ஹஷ்மி படுெகாைலையத் ெதாடர்ந்து இந்த

அைமப்பு அவர் ந ைனவாக உருவாக்கப்பட்டது. ப ஷமின் புகழ்மிக்க

பைடப்பு “தமஸ் (அற யாைம இருள்). இது இந்த யப் ப ரிவ ைனய ன்

ேபாது ராயல்ப ண்டிய ல் அவர் ேநர்கண்ட காட்ச கைள கருவாக ைவத்து

எழுதப்பட்டது. மூைளயற்ற மதெவற பயங்கரம், வன்முைற, அழிவு, தமிழகம்,

மரணங்கள் என நடந்ேதற ய ெகாடூரங்கைள தமஸ் வர்ணிக்க றது. இந்த

நாவல் ஆங்க லம், ப ெரஞ்ச், ெஜர்மன், ஜப்பான் மற்றும் பல இந்த ய

ெமாழிகளிலும் ெமாழி ெபயர்க்கப்பட்டு ெவளியானது. தமிழ், மைலயாளம்,

காஷ்மீரி, மணிபுரி ெமாழிகளில் இந்த நாவல் அத கம் வ ற்பைனயானது.

தமசுக்கு சாக த்ய அகாடமி வ ருது க ைடத்தது. 1987ல் தமைச ப ரபல

இயக்குனர் ேகாவ ந் ந ஹானி ெடலி ப லிமாக தயாரித்து ெவளிய ட்டார்.

இந்த யப் ப ரிவ ைன குற த்த ‘பாலி’, ‘அமிர்தசரஸ் ஆஜா ைஹ’ இரண்டும்

புகழ்மிக்கச றுகைதகளாகும். அவரதுஇந்த நாவல்களானஜாேராச , கடியன்,

பசந்த , மய்யாதாஸ் க மாடி, குன்ட்ேடா, நீலு, நீலிமா, ந ேலாபர் ஆக யைவ

ச றப்பானைவ. அவரதுபத்துச றுகைதத்ெதாகுப்புகள்பாக்யேரகா, பாலபதா,
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பாதந்த ராக், பாட்ரியன், வாங் சு, ேசாபயாத்ரா, ந ஷாச்சார், பாலி, தாயான்

ஆக யைவயாகும். அவரது ஐந்து நாடகங்கள் ஹனுஷ், கபீரா கதா பஜார்

ெமய்ன், மாதவ , முபாப்ேச, ஆஸம்கீர் பலமுைற ேமைடேயற்றப்பட்டன.

குமார் சஹானி தயாரித்த “கஸ்பா” என்ற த ைரப்படத்த ற்கு கைத

வசனம் எழுத னார். பஞ்சாப ல் கல்சா ராஜ்யம் நடந்த ேபாது இருந்த

நல்வாழ்வு ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச வந்த ப ன் அைனத்தும் தைலகீழானது.

மாற ப் ேபானைதப் பற்ற அவர் எழுத ய ‘மய்யாதாச ன் ேகாட்ைட’ என்ற

வரலாற்று நாவைல பஞ்சாப மக்கள் ெகாண்டாடினார்கள். எழுத்தாளர்களில்

அன்டன் ெசகாைவ அவருக்கு மிகவும் ப டிக்கும். ப ஷம் சஹானி தனது

பைடப்புகளில் மனிதம், மனிதாப மானம், அடக்குமுைற எத ர்ப்பு, மனிதேநயம்

நல்லிணக்கத்ைதேய வலியுறுத்த னார். அவரது எழுத்துக்களில் ேதைவயற்ற

வ சயங்கேளா, ஆபாசேமா துளியும் இருக்காது. அவரது நைகச்சுைவ

கூட ெமன்ைமயாக இருக்கும். ஒரு கம்யூனிஸ்ட் என்ற முைறய ல் ஏைழ,

நடுத்தர மக்களின் வாழ்ைவ ஊடுருவ ப் பார்த்த தனது பைடப்புகளின்

மூலம் வழிகாட்டினார். அவரது கைதகளில் எளிய, குடும்ப மனிதர்கைளேய

பைடத்தார். இவர்கள் வாழ்ைவ அற ந்து ெகாள்வதற்காக க ராமங்களுக்கு

இப்டா கைலக்குழுக்கேளாடு ெசன்று அனுபவங்கைளப் ெபற்றார். இறுத

வைர அவரது வாழ்வும், இலக்க யமும் எளிைமயாகேவ இருந்தது. ப ேரம்சந்த்,

ஹரிசங்கர் பர்சாய் இருவருக்குப் ப ன் கைத நாவல்களில் மூன்றாவது

இடத்த ல் ப ஷம் இடம்ப டித்துள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுக ன்றனர். தனது

87வது வயத ல் 11.7.2003ல் டில்லிய ல் காலமானார். இந்த ய இடதுசாரி

இலக்க யத்த ற்கு அவரது பங்களிப்பு மகத்தானது.
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20. கைல உலகத்திலும், கள இயக்கத்திலும்

பிரகாசித்த பால்ராஜ் சஹானி

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

மார்ச் 3, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 19

பால்ராஜ் சஹானி நடிகராகவும் எழுத்தாளராகவும் வாழ்ந்தவர். 1.5.1913ல்

ராவல்ப ண்டிய ல் ப றந்தவர். லாகூரில் அரசுக் கல்லூரிய ல் ஆங்க ல

இலக்க யத்த ல் எம்.ஏ.பட்டம் ெபற்றார். தமயந்த சஹானிைய த ருமணம்

ெசய்தார். 1930ல் தனது மைனவ யுடன் ஆச ரியப் பணிக்காக கல்கத்தாவுக்கு

ெசன்று தாகூரின் சாந்த ந ேகதன் வ ஸ்வபாரத யுனிவர்ச டிய ல் ேசர்ந்தார்.

அங்கு ஆங்க லம், இந்த கற்ப த்தார். 1938ல் பால்ராஜ் மகாத்மா காந்த யுடன்

www.Kaniyam.com 87 FreeTamilEbooks.com



தீக்கத ர் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் கைல இலக்க ய உலகமும்

ஓராண்டு ெதாண்டராக இருந்தார். ப ன்பு காந்த ய ன் ஆச ேயாடு லண்டன்

ப .ப .ச .ய ல் இந்த ெசய்த வாச ப்பாளர் பணிய ல் ேசர்ந்தார். 1943ல் நாடு

த ரும்ப னார். இப்டாவ ன் நாடகங்களில் நடிக்கத் ெதாடங்க னார். அவரது

மைனவ தமயந்த ஏற்ெகனேவ அத ல் நடிைகயாக இருந்தார். ப ன்பு ச னிமா

வாய்ப்புக்காக மும்ைப ெசன்றனர். அங்கு ேக.ஏ.அப்பாஸ் இயக்கத்த ல்

“இன்சாப்”, தர்த்த க லால் ” ஆக ய படங்கள் 1946ல் ெவளியானது. ெபயரும்

புகழும் க ைடத்தது. அவரது மைனவ தமயந்த யும் ”தூர் சஸிேய இன்““

மற்றும் ச ல படங்களில் நடித்தார். 1953ல் ப மல்ராய ன்”ேதா ப கா ஜமீன்”

ெவற்ற ப்படமாக ேகன்ஸ் த ைரப்பட வ ழாவ ல் முதல் பரிசு ெபற்றது.

ெதாடர்ந்து அவர் நடித்த தாகூரின் “காபூலி வாலா“ ெபரும் ெவற்ற ெபற்றது.

தமயந்த ச னிமாவ ல் கதாநாயக யாகேவ நடித்தார். 1947ல் அவர்

நடித்த ‘குடியா“ படம் ெவற்ற ெபற்றது. அேத ஆண்டு இறுத ய ல் ெகாஞ்ச

வயத ேலேய காலமானார். இரண்டாண்டு கழித்து பால்ராஜ் தமயந்த ய ன்

தங்ைக சந்ேதாஷ் சந்ேதாக்ைக த ருமணம் ெசய்துெகாண்டார். சந்ேதாசும்

ெடலிவ சன் நாடகங்கைள எழுத னார். புகழ்ெபற்ற நடிைககள் பத்மினி,

நாட்டன், மீனாகுமாரி, ைவஜயந்த மாலா, நர்கீஸ் ேபான்றவர்களுடன்

பால்ராஜ் கதாநாயகனாக நடித்தார். ப ந்த யா, ச ீமி, ேசானி ச ச டியா,

சுட்டா பஜார், பாப ச சுடியான், கத்புட்ஸி, லஜ்வந்த , கர்சன்சார்,

நீல்கமல்,கர்கர்கஹானி, ேதாராஸ்ேத, ஏப்பூல் ேதாமாலி ேபான்ற அவரது

படங்கள் ெவற்ற யும் பாராட்டும் ெபற்றன. ‘வக்த்“ என்ற படத்த ல் அவரது

பாடல் “ஆய ெமரிேஜாரா ஜபீன்“ என்ற பாடல் பட்டி ெதாட்டிெயல்லாம்

பைடக்கப்பட்டது. அசலாசச்ேதவ்இத ல்கதாநாயக யாகநடித்தார். 1946முதல்

1970 வைர பால்ராஜ் ச னிமா நடிகராய் ப ரகாச த்தார். பஞ்சாப ெமாழிய லும்

இரு படங்கள் நடித்தார். அவர் கைடச யாக நடித்த படம் ‘கரம் ஹவா“ இது

இந்த யா - பாக் ப ரிவ ைனய ன் ேபாது பாக ஸ்தானுக்குச் ெசல்ல மறுக்கும்

ஒரு முஸ்லிம் பற்ற ய கைதயாகும். படம் முடித்து டப்ப ங்கும் ேபச முடித்த

ப ன் அவர் காலமானார். அத்த ைரப்படத்த ற்கு ேசாவ யத் நாடு ேநரு பரிசு

ெபற்றது. அப்படத்த ல் கைடச யாக கூற ய வாசகம் “ஒரு மனிதன் எவ்வளவு

காலம் தனிைமய ல் வாழ்வது?” என்பதாகும்.
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அவர் ச றந்த ஆங்க ல எழுத்தாளர். ப ன்பு தனது தாய்ெமாழி பஞ்சாப ல்

ச றந்த இலக்க யங்கைள உருவாக்க னார். 1960ல் பாக ஸ்தான் ெசன்று

வந்தார். “எனது பாக ஸ்தான்” என்ற நூைல எழுத னார். 1969ல் ரஷ்யா

ெசன்று வந்து அந்த ந ைனவுகைள எழுத னார். அவர் பல கவ ைதகைளயும்,

ச றுகைதகைளயும் எழுத க் குவ த்தார். எனது ச னிமா அனுபவங்கள்

என்ற நூலும் எழுத யுள்ளார். நல்ல வாச ப்புத் த றனும் பைடப்புத் த றனும்,

இடதுசாரி அரச யலும் ெகாண்டவராக வாழ்ந்து மைறந்தார். பால்ராஜ்

சஹானியும் ப .ேக.வாசுேதவன் நாயரும் இைணந்து அக ல இந்த ய

இைளஞர் அைமப்ைப உருவாக்க னார். த ல்லிய ல் ச றந்த கம்யூனிஸ்ட்

தைலவரான குரு ராதாக ருஷ்ணன் முன் ந ன்று வாலிபர் மாநாட்ைட நடத்த க்

ெகாடுத்தார். இம்மாநாட்டில் 250 ப ரத ந த கள் கலந்து ெகாண்டனர். இத ல்

பல்ேவறு மாந லங்களின் ப ரத ந த களும் பார்ைவயாளர்களும் கலந்து

ெகாண்டனர். வாலிபர் சங்கத்த ன் முதல் அக ல இந்த யத் தைலவராக

பால்ராஜ்சஹானிேதர்வுெசய்யப்பட்டார். இதுஇந்த யகம்யூனிஸ்ட்கட்ச ய ன்

இைளஞர் அைமப்பாகும். இைத ெபாதுவான அரச யல் தைலவர்களும்,

கம்யூனிஸ்ட் தைலவர்களும் நாடு முழுவதும் வரேவற்றனர்.

1951ல்பால்ராஜ் “பாஜி” என்றபடத்த ற்குத ைரக்கைதவசனம்எழுத னார்.

இப்படத்ைத குருதத் இயக்க ேதவ் ஆனந்த் நடித்தார். 1969ல் பால்ராஜ்

சஹானிக்கு பத்ம ஶ்ரீ பட்டம் வழங்கப்பட்டது. த ல்லிய ல் தாழ்த்தப்பட்ட

மக்கள் வாழும் பகுத ய ல் ஒரு நூலகம் அைமத்து, வாசகர் வட்டத்ைதயும்

பால்ராஜ் உருவாக்க னார். அவர் எளிைமயாக வாழ்ந்தார். ஆடம்பரமின்ற

எளிைமயாகேவ நடித்தார். ச னிமாவ ல் அவர் ேதைவயற்ற ச க்கல் எத லும்

ச க்கவ ல்ைல. ச னிமாவ ல் ஒரு ேரால் மாடலாய் த கழ்ந்தார். ேதா ப கா ஜமீன்

படம் மூலம் நவயதார்த்த ச னிமா என்றால் என்ன என்பைதக் காட்டினார்.

பால்ராஜ் குடும்பேம ேதாழர் ப .ச .ேஜாஷ ய ன் ஆைணப்படி

கட்ச க் குடும்பமானது. அவர் கட்ச ஊழியரானார். அவரது மைனவ

தமயந்த கதாநாயக யாக நடித்தத ல் க ைடத்த பணத்ைத கட்ச க்குக்

ெகாடுத்தார். இப்டாவ ல் உறுப்ப னராக இருந்த ப ருத வ ராஜ் கபூர், அமியா

சக்ரவர்த்த , புகழ்ெபற்ற இைசயைமப்பாளரும், நாட்டுப் புறப்பாடல்கைளப்

www.Kaniyam.com 89 FreeTamilEbooks.com



தீக்கத ர் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் கைல இலக்க ய உலகமும்

பரப்ப யவருமான எஸ்.டி. பர்மன் ஆக ேயார் அடிக்கடி சந்த த்து இப்டாைவ

ெசழுைமப்படுத்த னர். இப்டாவ ன் மத்த யக்குழு தமது கலாச்சார வாழ்வ ல்

தனித்தன்ைமயுடன் த கழுக றது என்று பாராட்டப்பட்டது.

1948ல் ேதாழர் ப .டி.ரணத ேவ ெசயலாளரான காலத்த ல் கட்ச

தைடெசய்யப்பட்டதால் அப்ேபாது இப்டா கைலக்கப்படும் ந ைல ஏற்பட்டது.

எனினும் பால்ராஜ், தமயந்த ேபான்ற கைலஞர்கள் உறுத யாக ந ன்று

இப்டாவ ன் பாரம்பரியத்ைத ந ைலநாட்டினர். பால்ராஜ், தமயந்த இருவரும்

ச னிமாவ ல் சம்பாத த்த பணத்ைத கட்ச க்கும், நலிந்த கைலஞர்களுக்கும்

அளித்து உதவ னர். ேஜாஷ யும் இத ல் இைணந்து நாடகங்களில்

நடித்தார். அவரது மகள் ஷப்னம் மைறவும், ப ன்பு அவரது மைனவ ய ன்

மரணமும் பால்ராைஜ உலுக்க வ ட்டது. ேஜாஷ எவ்வளேவா ேபச யும்

அவரது ேசாகத்ைத ேதற்ற முடியவ ல்ைல. எனினும் ேஜாஷ ய ன்

ேவண்டுேகாளுக்க ணங்க 1972ல் ஜவஹர்லால் ேநரு பல்கைலக்கழகத்த ல்

பட்டமளிப்பு வ ழாவ ல் கலந்து ெகாண்டு ேபச னர். ஆர்எஸ்எஸ் மாணவர்கள்

ெதரிவ த்த எத ர்ப்ைப மீற மதெவற யால் நாடு அைடந்த இன்னல்கைள

ெதாகுத்துப் ேபச னர். மாணவர்கள் அவரது ேபச்ைச வரேவற்று ஆரவாரம்

ெசய்தனர்.

லண்டனில்அவர்அற வாற்றலின்ெவளிச்சத்ைதேதடிக்ெகாண்டிருந்தார்.

ஆனால் அவர் வ ஞ்ஞான ேசாசலிசத்த ற்கு வந்து ேதாழர் ப ராட்லி

மூலம் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச உறுப்ப னரானார். இறுத வைர மக்கள் ேசைவ,

அவர்களுக்கு அற வுெவளிச்சம் தந்து மக்கைள ெசயல்படுமாறு தூண்டினார்.

ேசாசலிச தீபத்ைத அவர் உயர்த்த ப்ப டித்தார். ச னிமா உலக லும் அவர்

சமரசம் ெசய்து ெகாள்ளாமல் நல்லேத ெசய்தார். தனது இறுத நாட்களில்

பசுைம தவழும் தனது பஞ்சாப ேலேய கழிக்க வ ரும்ப னார். அறுபதாவது

ப றந்த நாைளக் ெகாண்டாட இருந்தேபாது பால்ராஜ் த டீர் மாரைடப்பால்

13.4.1973ல் காலமானார். ஆண்டுேதாறும் அவர் ெபயரால் ச றந்த

த ைரப்படங்களுக்கு மும்ைபய ல் 1973 முதல் பரிசு வழங்கப்பட்டு வருக றது.
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21. இப்டாவின் புரட்சி எழுத்தாளர் யஷ்பால்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

மார்ச் 4, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 20

இவர் பகத்ச ங்க ன் ேதாழர் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய லும், இப்டாவ லும்

முக்க யத் ேதாழராக, ப ேரம் சந்த்ைதப் ப ன்பற்ற ச றந்த பைடப்பாளியாக

புரட்ச எழுத்தாளர் என்ற பட்டத்ேதாடு இயங்க யவர் யஷ்பால். இவர் 11

நாவல்களும், 5ச றுகைதத்ெதாகுப்புகளும்,நாடகங்கள்,2பயணக்குற ப்புகள்,

தன்வரலாறு நூல்கைள எழுத யவர்.பத்மபூசன், சாக த்ய அகாடமிவ ருதுகள்

ெபற்றவர். பஞ்சாப ல்கங்கராஹ ல்ஸில்3.12.1903-ல்ஒருஏைழக்குடும்பத்த ல்

ப றந்தார். அவரது தாயார் ஆரிய சமாஜத்த ல் நம்ப க்ைகயுள்ளவர். தனது

மகைன ஆரிய சமாஜப் பள்ளிய ல் ேசர்த்தார். ஆரிய இந்த யர்கள் தான்
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நாட்ைட ஆள ேவண்டும். ப ரிட்டிஷார் தங்கள் ப ரிட்டைனத்தான் ஆள

ேவண்டும் என்ற ேகாட்பாட்ைடேய அக்காலத்த ல் ஆரியசமாஜப்பள்ளிகளில்

ேபாத த்தனர்.

ஆனால் யஷ்பால் இளவயத ேலேய காந்த ய ன்பால் ஈர்க்கப்பட்டார்.

ப ன்பு லாகூரில் படிக்கும் ேபாது காந்த யத்ைதப் ப ன்பற்ற பள்ளி,

கல்லூரி மாணவப்பருவத்த ேலேய க ராமங்களில் ெசன்று ப ரச்சாரம்

ெசய்தார். ஆரிய சமாஜியும் காங்க ரஸ்காரருமான லாலாலஜபத ராையப்

ப ன்பற்ற சமூக ேசைவய ல் ஈடுபட்டார். ேநஷனல் காேலஜில் படித்தேபாது

பகத்ச ங், சுகேதவ் தாப்பைரயும் சந்த த்தார். இருவரும் பஞ்சாப ல் ஆயுதப்

புரட்ச பற்ற யஷ்பாலிடம் ேபச னர். ேமலும் வரலாற்றுப் ேபராச ரியர்

ெஜய்சந்த ரவ த்யாதர் கதார் புரட்ச யாளர்களுக்கு மாணவர்களிடம் ஆதரவு

த ரட்டி வந்தார். 1928-ல் பகத்ச ங்கும் அவரது ேதாழர்களும் இந்துஸ்தான்

குடியரசுக் கழகத்ைத துவக்க னர். ப ன்பு அைத இந்துஸ்தான் ேசாஷலிஸ்ட்

குடியரசு பைட என்று மாற்ற னர். காந்த ய ன் ஒத்துைழயாைம இயக்கத்த ல்

அவ நம்ப க்ைக ஏற்பட்டதால் யஷ்பால் பகத்ச ங்க ன் அைமப்ப ல் ேசர்ந்து

பணியாற்றத் துவங்க னார்.

இைடய ல்யஷ்பாலுக்குஒருஇன்சூரன்ஸ்கம்ெபனிய ல்க ளார்க்ேவைல

க ைடத்தது. குடும்ப வறுைமயால் வழிய ன்ற அத ல் ேசர்ந்தாேர தவ ர

அவருக்கு பகத்ச ங் பைடமீேத ந ைனவாக இருந்தது. 1929-ல் பணிய லிருந்து

ெவளிேயற லாகூரில் தங்க பைடய ல் ேசர்ந்தார். அங்கு இந்துஸ்தான்

பைடக்கான ெவடிகுண்டு ெசய்யும் இடத்த ல் ேபாலீஸ் புகுந்தது. பகத்ச ங்கும்

சுகேதவும் ைகது ெசய்யப்பட்டனர். யஷ்பால் உள்ளிட்ட மற்றவர்கள்

தைலமைறவானார்கள். ெதாடர்ந்து சகரனாபூரில் ஒரு ெவடிகுண்டு

ஆைலயும் ப டிபட்டது. இக்காலத்த ல் ப ரிட்டிஷாைர எத ர்த்த இயக்கத்துடன்

பல்ேவறு அைமப்புகைள ேசர்க்க யஷ்பால் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்த னார்.

ப ரிட்டிஷ் ைவஸ்ராய் இர்வ ைனத் ெகாைல ெசய்ய ரய லில் குண்டு

ைவத்தத ல்பங்கு ெபற்றார். ஆனால் இர்வ ன் தப்ப வ ட்டார். தன்னுடன்

பைடய ல் பணியாற்ற ய ப ரகாஷவத ைய யஷ்பால் த ருமணம் ெசய்து

ெகாண்டார்.
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ேபாட்டி ெபாறாைமய ல் ச லர் யஷ்பாைல ேபாலீஸ் உளவாளி என்று

புளுக னர். ஆனால் தைலவர் சந்த ரேசகர ஆசாத் சந்ேதகங்கைளப் ேபாக்க

யஷ்பாைலத் தன்னுடன் ைவத்துக் ெகாண்டார். 1931 ப ப்ரவரிய ல் ஆசாத்

ெகால்லப்படும் வைர யஷ்பால் அவருடேனேய இருந்தார். பகத்ச ங், ராஜகுரு,

சுகேதவ், ஆசாத் மைறவுக்குப் ப றகு யஷ்பால் இந்துஸ்தான் ேசாஷலிஸ்ட்

ஆர்மிைய புனரைமப்பத ல் இறங்க னார். ரஷ்யாவுக்குப் ேபாய் புரட்ச ைய

எப்படி நடத்துவது என்பைதப் பய ன்று வர வ ரும்ப னார். ஆனால் அது

சாத்த யமாகவ ல்ைல. ஆசாத் மைறவுக்குப் ப றகு இவேர பைடய ன்

கமாண்டர் ஆனார். 1932-ல் அலகாபாத்த ல் யஷ்பால் ைகது ெசய்யப்பட்டு

14 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டைன ெபற்றார்.

ேநரு குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த வழக்கற ஞர் ஷ யாம் குமாரி ேநரு

யஷ்பாைல பாதுகாக்க வந்தார். ஜவகர்லால் ேநருவும் தைலய ட்டார்.

ஆறுஆண்டு ச ைறய லிருந்தப ன் ஆம்ெனஸ்டி இன்டர்ேநஷனல் மூலம்

1938-ல் வ டுதைலயானார். அதன்ப ன்அவர் எழுதத் துவங்க னார். மார்க்ச யக்

கண்ேணாட்டத்த ல் இந்த ய சமூக வாழ்ைவ அவரது பைடப்புகள் எடுத்துக்

கூற ன. இந்துஸ்தான் ேசாசலிசக் குடியரசுப்பைடய ன் ெதாடர்ச்ச யாகேவ

அவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் உறுப்ப னரானார். ப ன்பு இப்டாவ ன்

அைமப்பாளர்களில் ஒருவரானார். 1939-ல் தனது “குைகய லிருந்து பறந்தது”

என்ற நாவைல எழுத னார். கர்மேயாக என்ற இந்த ப் பத்த ரிைகய ல்

ச றப்புக் கட்டுைரகள் எழுத னார். அைதத் ெதாடர்ந்து “புரட்ச ” என்ற

நாவைல எழுத னார். அைத ெவளிய ட தைடகள் வந்தன. அதனால் “புரட்ச

காரியாலயா”(வ ப்லவ் காரியாலயா) என்ற பத ப்பகத்ைத துவக்க னார்.

ெதாடர்ந்து “காம்ேரட்”, “துேராக ” என்ற நாவல்கள் கம்யூனிஸ்டுகைள

ஆதாரமாய் ெகாண்டு ெவளிவந்தன. அவரது ச றுகைதகள், நாடகங்கள்,

கட்டுைரகள் அவைர மாெபரும் ேபாராளியாக, புரட்ச யாளராக மக்களிடம்

ெகாண்டு ேசர்த்தது. மூன்று ெதாகுத கைளக் ெகாண்ட அவரது வாழ்க்ைக

வரலாற்ைற “ஒரு ச ங்கத்த ன் கண்ேணாட்டம்” என்ற தைலப்ப ல்

எழுத னார். அத ல் வ டுதைலப் ேபாரில் ஆயுதேமந்த ய ேபாராட்டங்கள்

பற்ற குற ப்ப ட்டுள்ளார். பகத்ச ங், ஆசாத் இருவைரயும் மிகவும் மத த்து
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ேநச த்தார்.

யஷ்பாலின் நூல்கைள மத ப்பீடு ெசய்தவர்கள் அைனவருேம அவைர

“மார்க்ச ஸ்ட் நாவலிஸ்ட்” என்ேற வர்ணித்துள்ளனர். ஆண்ெபண் சமத்துவம்

ேபான்ற வ சயங்களில் கம்யூனிசக் ேகாட்பாடுகளில் உறுத யாக ந ன்றார்.

இவரது “ஜாத்தா சச்” என்ற ெபரிய நாவல் இந்த யா - பாக் ப ரிவ ைன

பற்ற யது. அைத டால்ஸ்டாய ன் “ேபாரும் அைமத யும்” நாவலுக்கு

இைணயானது என்று வ மர்சகர்கள் எழுத னர். அவரது கைடச நாட்களில்

கண் பார்ைவ மங்க வ ட்டதால் ஒரு ேதாழைர அைழத்து ேபாரும் அைமத யும்

நாவைல வாச க்கச் ெசால்லி ேகட்டார். அைத மகத்தான நாவல் என்று

பாராட்டினார்.

இறுத வைர புரட்ச யாளராகேவ வாழ்ந்த யஷ்பால் 26.12.1976-ல்

காலமானார்.
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22. இப்டாவின் ெபருைமக்குரிய பைடப்பாளி

ேக.ஏ.அப்பாஸ்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

மார்ச் 5, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 20

இந்த ய முற்ேபாக்கு நாடக சங்கம் (IPTA) - இப்டாவ ல் அங்கம் வக த்து

அதன் ெபருைமைய உலகம் முழுவதும் ந ைலநாட்டியவர் குவாஜா அகமது

அப்பாஸ் - ேக.ஏ.அப்பாஸ். நாவல்கள், ச றுகைதகள், ச னிமா த ைரக்கைத

வசனம், த ைர இயக்குநர், பத்த ரிைகயாளர், தனிப்பத்த கள் எழுத்தாளர் என

பன்முகப் பரிமாணம் ெபற்றவர் அப்பாஸ். தனது ேதாழர்கேளாடும் இப்டா

உறுப்ப னர்த ைரப்படத்தயாரிப்பாளர்ப ருத வ ராஜ்கபூேராடும்ெநருக்கமாக
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இருந்தார். அப்பாஸ் எழுத யைவ 73 நூல்களாகும். அவைரப் பற்ற

மற்றவர்கள் 9 நூல்கைள ெவளிய ட்டுள்ளனர்.

அப்பாஸ் முதன் முதலாக வங்கப் பஞ்சம் குற த்து இப்டா நடத்த வந்த

‘தர்த்த க லால்” நாடகத்ைத த ைரப்படமாக இயக்க னார். இந்த யாவ ல்

அதுதான் சமூக யதார்த்த ச னிமாவ ன் துவக்கமாகத் த கழ்ந்தது. நீச்சா நகர்,

நயாசன்சார், ஜக்ேத ரேஹா, சாத் இந்துஸ்தானி ேபான்ற இவரது படங்கள்

ேதச ய, சர்வேதசப் பரிசுகைளப் ெபற்றன. ரஷ்யா இவைரக் ெகாண்டாடியது.

ப ருத வ ராஜ்கபூரின் மகனான ராஜ்கபூரின் ஆவாரா, ஸ் ரீமான் 420, ேமரா

நாம் ேஜாக்கர், பாப , ெஹன்னா ேபான்ற படங்கைள இயக்க னார். அவரது

படங்கள் அைனத்தும் ெவற்ற ெபற்றன. பத்த ரிைககளில் ச றப்பு பத்த கள்

ெவளிய டுவைத முதன்முதலில் அப்பாஸ் தான் ‘பாம்ேப க ரானிக்கல்’லில்

துவக்க ைவத்தார். ப ளிட்ஸ் வார ஏட்டிலும் எழுத னார்.

இந்த ரா காந்த நாட்டில் அவசரந ைலையக் ெகாண்டு வந்த ேபாது

அைத எத ர்த்து ப ளிட்ஸ் பத்த ரிைகய ன் கைடச ப் பக்கத்த ல் கடுைமயாக

வ மர்ச த்து வந்தார். அவர் “நான்கு நகரங்கள்” என்று ஒரு டாக்குெமன்டரி

படம் எடுத்தார். அத ல் த ல்லி, பம்பாய், கல்கத்தா, ெசன்ைன ஆக ய

நான்கு நகரங்களில் உைழப்பாளி மக்களின் வறுைமப்பட்ட வாழ்வு,

ேமட்டுக்குடிய னரின் ஆடம்பர வாழ்வு பற்ற ேதாலுரித்துக் காட்டிய ருந்தார்.

ெசன்சார் ேபார்டு அப்படத்த ற்கு ‘ஏ’ சர்டிப ேகட் வழங்க யது. ‘யு’

சர்டிப ேகட் ேகாரி அப்பாஸ் உச்சநீத மன்றம் வைர ெசன்றார். ஆனால்

க ைடக்கவ ல்ைல. வ டுதைலப் ேபாராட்ட காலக்கட்டத்த ல் உருது

இலக்க யேம ேமேலாங்க ய ருந்தது. ப ேரம்சந்த் ேபான்றவர்கள் கூட

உருதுெமாழிய ல்தான் எழுத னர். இந்த ய - பாக். ப ரிவ ைனக்குப்

ப றேக இந்த இலக்க யம் தைலதூக்க யது. உருது ெமாழிய ல் எழுத க்

ெகாண்டிருந்தவர்கள் இந்த ய ல் எழுதத் துவங்க னர்.

அப்பாஸ் எழுத ய “இன்குலாப்” என்ற நாவல் மதவ ேராத

குேராதங்கைளயும், அதனால் வ ைளயும் வன்முைறகைளயும்

அம்பலப்படுத்த யது. இந்த நாவல் இந்த யெமாழிகளிலும் ரஷ்யன்,

ெஜர்மன், இங்க லீஷ், ப ெரஞ்சு, அரப ெமாழிகளிலும் ெமாழியாக்கம்
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ெசய்யப்பட்டு ெவளிய டப்பட்டது. அப்பாஸ் தனது த ைரப்படங்களுக்கான

கைதகைள இப்டா தைலவர்களான ப ேரம்சந்த் முதல் முல்க்ராஜ் ஆனந்த்

வைரய லான எழுத்தாளர்களிடமிருந்து ெபற்றார். உைழப்பாளி மக்களின்

துயரங்கள் முதல் காதல் வைர அருைமயான படங்கள் எடுத்தார். ேதச ய

ஒருைமப்பாட்ைட வலியுறுத்தும் ‘சாத் இந்துஸ்தானி’ படத்த ல் அமிதாப்

பச்சைன அற முகப்படுத்த னார். அமிதாப்ப ன் தந்ைத இப்டா தைலவர்களில்

ஒருவராக இருந்தவர். இப்படம் வ ருதுெபற்றதாகும்.

அப்பாஸ் இலக்க யம், இலக்க யமல்லாத வசனங்கள் பற்ற பல ெபரிய

மனிதர்கைளப் ேபட்டி கண்டு அவற்ைற ெவளிய ட்டார். ரஷ்யப் ப ரதமர்

குருச்ேசவ், அெமரிக்க ஜனாத பத ரூஸ்ெவல்ட், சார்லி சாப்ளின், சீனத்

தைலவர், மாேசதுங், வ ண்ெவளி வீரர் யூரி ககாரின் ேபான்றவர்கைளப்

ேபட்டி எடுத்துள்ளார். இவரது ‘நக்சைலட்டுகள்’ என்ற படத்த ற்கு 1980ல் தங்க

மய ல் பரிசு க ைடத்தது. ரஷ்யாவ லிருந்தும்,சாக த்ய அகாடமிய லிருந்தும்

பல வ ருதுகள் அவருக்கு வழங்கப்பட்டன. இப்டாவுக்கு ெவளிய ல்

இருந்தவர்களுக்கும் அப்பாஸ் த ைரக்கைத வசனம் எழுத க் ெகாடுத்தார்.

ெகாரியப் ேபார்க்காலத்த ல் சீனா ெசன்ற டாக்டர் ேகாட்னீஸ் கைதைய

அப்பாஸ் எழுத னார். ப ரபல இயக்குநர் ேசத்தன் ஆனந்த்துக்கு நீச்சாநகர்

படக்கைதைய எழுத னார்.

அப்பாஸ் அலிகார் முஸ்லிம் பல்கைலக்கழகத்த ல் வழக்கற ஞர் பட்டம்

ெபற்றவர். ெசன்சார்ேபார்டுேகச ல்உச்சநீத மன்றத்த ல்அவேரவாதாடினார்.

அரியானா மாந லம் பானிபட் நகரில் 7-6-1914ல் ப றந்த குவாஜா அகமது

அப்பாஸ் 1-6-1987ல் பம்பாய ல் காலமானார். அவரது பைடப்புகளில்

இன்குலாப், தண்ணீர் என்ற இரு நாவல்கள் முன்பு தமிழில் வந்த ருந்தன.

புகழ்மிக்க பைடப்பாளியான அப்பாஸ் இந்த யர்களின் இதயங்களில்

நீங்காமல் ந ைறந்த ருப்பார்.
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23. பிரிவிைனைய எதிர்த்து ேபனா பிடித்த

எழுத்தாளர் கிருஷ்ண சந்தர்

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

மார்ச் 6, 2020

…

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் - கைல இலக்க ய உலகமும் - 21

சந்தர் தனது பைடப்புகளில் சாத , மதெவற கைளக் கடுைமயாகச்

சாடினார்.இனக்கலவரங்கள், வன்முைறகள், பயங்கரவாதத்ைத ேவரறுக்க

ேவண்டுெமன்றார். மிகச்ச றந்த மனிதாப மானியாகவும், சர்வேதச ய வாத

யாகவும் வாழ்ந்தார்

க ருஷ்ண சந்தர், உருது, இந்த , ஆங்க ல ெமாழிகளில் நாவல்கள்,

ச றுகைதகள், ச னிமா, த ைரக்கைதகள் என எழுத க் குவ த்தவர். இருபது

நாவல்கள், முப்பது ச றுகைதத் ெதாகுப்புகள் ெவளியாக யுள்ளன. ேரடிேயா

நாடகங்களும் எழுத ஒலிபரப்பாக ன. இந்த ய - பாக். ப ரிவ ைனக்குப் ப ன்

இந்த ய ல் மட்டுேம எழுத னார். இவரது எழுத்துக்கள் அைனத்தும் அங்கதச்

சுைவயுள்ளைவயாதலால்பலரும்வ ரும்ப வாச த்தனர். த ைரக்கைதவசனம்
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எழுத தனது வறுைமையப் ேபாக்க னார். ஒரு கழுைதய ன் சுயசரிைத என்ற

இவரது நாவல் தமிழ், ஆங்க லம் உட்பட பத னாறு ெமாழிகளில் ெமாழி

ெபயர்க்கப்பட்டு ெவளியானது.

க ருஷ்ண சந்தரின் “அன்னதாதா” (தானிய தானம்) புகழ்ெபற்றது. ந லப்

ப ரபுக்களுக்காக உைழத்து தானியங்கைள வ ைளவ த்த வ வசாயக் கூலி

அடிைமகளின் வறுைம வாழ்வு பற்ற யது கைத. இது 1946ல் “தர்த்த

- க - லால்” என்று இந்த த் த ைரப்படமாக ெவளியாக ெவற்ற ெபற்றது.

ெதாடர்ந்து இவரது “மம்தா (1966), “ஷராபத்” (1970) த ைரப்படங்கள் வந்து

புகழ்ெபற்றன. தனது த ைரக்கைதகைள இவர் உருதுெமாழிய ல் தான்

எழுத க் ெகாடுத்தார். க ருஷ்ண சந்தர் 23-11-1914ல் ராஜஸ்தானில் பரத்பூரில்

ஒரு டாக்டரின் மகனாய் ப றந்தார். ஆனால் அவர்களது பூர்வீகம் பஞ்சாப்

மாந லமாகும். ப ன்பு இவரது தந்ைத காஷ்மீரில் பூஞ்ச்ச ல் மகாராஜாவ ன்

டாக்டராய் ேசர்ந்தார்.

சந்தரின் முதல் நாவலான “முற யடிப்பு” காஷ்மீரில் ப ரிவ ைன

குற த்ததாகும். புகழ்ெபற்ற இவரது பைடப்பான “மிட்டி கா சனம்” காஷ்மீரச்

ச றுவன் ஒருவனின் கைதயாகும். இது ச றுவனின் ந ைனவுகளாக

எழுதப்பட்டது. அடுத்து சந்தர் எழுத ய புகழ்ெபற்ற நாவல் “கத்தார்” (துேராக )

இந்த யா - பாக்ப ரிவ ைனையஅடிப்பைடயாகக்ெகாண்டதாகும். அதற்ேபாது

மக்கள் அைடந்த அளவு கடந்த துன்பதுயரங்கைளப் பற்ற யும், அத ல் ஒரு

இைளஞனின் துேராகச் ெசயல்கள் பற்ற யும் எழுத னார். காஷ்மீரத்து

க ராமங்களின் வாழ்வு குற த்தும், நகரங்களில் குடிேயற ய மக்களின்

வாழ்க்ைகச் சீரழிவுகைளயும் ச றுகைதகளாக எழுத னார். அவற்ற ல் அந்த

வட்டார வழக்குச் ெசாற்கைளேய பயன்படுத்த னார்.

1930ல் சந்தர் பார்மன் க ற ஸ்டியன் கல்லூரிய ல் ேசர்ந்து படித்தார்.

ஆங்க ல இலக்க ய நூல்கைள அளவ லா ஆர்வத்துடன் படித்தார்.

உருது இலக்க யங்கைளயும் கைரத்துக் குடித்தார். 1932ல் தனது முதல்

ச றுகைதயான “சாது” ைவ ெவளிய ட்டார். இந்த ய முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்

சங்கம், இந்த ய முற்ேபாக்கு நாடக சங்கம் - ஆக யவற்ற ல் முக்க யத்

தைலவராகவும், கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் உறுப்ப னராகவும் இருந்தார்.

www.Kaniyam.com 99 FreeTamilEbooks.com



தீக்கத ர் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் கைல இலக்க ய உலகமும்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெபாதுச் ெசயலாளர் ப .ச .ேஜாஷ , சஜ்ஜத் ஜாகீர்,

ப ேரம்சந்த், பால்ராஜ் சஹானி ஆக ேயாரின் ெநருங்க ய ேதாழராகவும் சந்தர்

த கழ்ந்தார்.

சந்தர் தனது பைடப்புகளில் சாத , மதெவற கைளக்

கடுைமயாகச்சாடினார். இனக்கலவரங்கள், வன்முைறகள்,

பயங்கரவாதத்ைத ேவரறுக்க ேவண்டுெமன்றார். மிகச்ச றந்த

மனிதாப மானியாகவும், சர்வேதச யவாத யாகவும் வாழ்ந்தார். க ருஷ்ண

சந்தர், சல்மா ச த்த க் என்ற ெபண்ைணத் த ருமணம் ெசய்தார். அவரது

மரணத்த ற்குப்ப ன்வ த்யாவத ேசாப்ராைவமணந்துெகாண்டார். அவருக்கு

இருமகள்களும், ஒரு மகனும் ப றந்தனர். அவர் தனது வாழ்நாளில்

நூற்றுக்கும் ேமற்பட்ட நூல்கைள ெவளிய ட்டுள்ளார்.

8-3-1977ல் மும்ைபய லுள்ள தனது வீட்டில் ச றுவர்களுக்கான ஒரு நாவல்

எழுதுவத ல் ஈடுபட்டிருந்தார். “ஒரு வாத்த ன் இலக்க யம்” என்று ெபயரிட்டு

முதல்வாக்க யத்ைத எழுத க் ெகாண்டிருந்த ேபாேத த டீர் மாரைடப்பால்

காலமானார். ஜம்மு-காஷ்மீரில் பூஞ்ச் நகரில் க ருஷ்ண சந்தர் ெபயரால்

ஒரு ெபரிய பூங்காவும், அதன் நடுவ ல் அவரது ச ைலயும் ந றுவப்பட்டுள்ளது.

ஏகாத பத்த ய எத ர்ப்பு, ப ரிவ ைன எத ர்ப்பு, சாத மதெவற கைள எத ர்த்தும்,

க ராமப்புற வ வசாய களின் துயரங்கள், ச றுவர் ச றுமிகளின் அவலம் பற்ற

அமர இலக்க யங்கள் பைடத்துள்ளார்.
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24. மகத்தான கைலஞன் சப்தர் ஹஸ்மி

- எஸ்.ஏ.ெபருமாள்

மார்ச் 7, 2020

…

சப்தர் ஹஸ்மி ஒரு கம்யூனிஸ்ட் (மார்க்ச ஸ்ட் ) நாடக எழுத்தாளர்,

இயக்குநர், ெதரு நாடகங்கைள இயக்க அரச யல் கருத்துக்கைள மக்களின்

ெநஞ்சங்களில் பத யம் ேபாடுபவர், நடிகர், பாடலாச ரியர், பாடகர்,

தத்துவவாத எனப் பல்துைற வ த்தகர். 12-4-1954ல் டில்லிய ல் ப றந்த இவர்

இந்த ய மாணவர் சங்கத்த ல் ெசயல் வீரராய் த கழ்ந்தவர். டில்லிய லும்

அலிகாரிலும் அவரது தந்ைத ஹனீப், தாய் கமர் ஆசாத் ஹஸ்மி இருவரும்

மார்க்ச யர்கள். எனேவ மார்க்ச ஸ்ட் சூழலிேலேய வளர்ந்தார்.

சப்தர் த ல்லி பல்கைலக்கழகத்த ல் ஆங்க ல இலக்க யம் எம்.ஏ. படித்தார்.

அப்ேபாது இந்த ய மாணவர் சங்கத்த ல் முன்னணிய ல் ெசயல்பட்டார்.
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கட்ச உறுப்ப னராக இந்த ய மக்கள் நாடக மன்றம் -இப்டாவ ல் ெசயல்படத்

துவங்க னார். அேநக ெதரு நாடகங்கைள நடத்த னார். ப ன்பு ஜனநாட்டிய

மன்ச் என்ற மக்கள் நாடக முன்னணிைய உருவாக்க னார். அதன் 1973ல்

ஜனம் என்ற அைமப்ைப துவக்க னார். அது இப்டாவுக்கு ெவளிேய

மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ேயாடு இைணந்து இயங்க யது. இந்த ரா

காந்த அவசரந ைலையக் ெகாண்டு வந்த ேபாது, பதவ நாற்காலிைய

தக்க ைவப்பதற்கு ெசய்யும் அக்க ரமத்ைத சப்தர் கண்டித்து “குர்ச

குர்ச குர்ச ” (நாற்காலி) என்ற ெதரு நாடகத்ைத ஒரு வார காலம் ேபாட்

க ளப் ைமதானத்த ல் நடத்த னார். இந்த நாடகத்த ல் ஒரு ராஜா தனது

ச ம்மாசனத்ைத தன்ேனாடு தூக்க க் ெகாண்ேட அைலவார். நாற்காலிைய

ேதர்வு ெசய்யப்பட்ட ஜனநாயகப் ப ரத ந த ய டம் ராஜா தர மறுப்பார். இந்தத்

ெதரு நாடகம் சக்ைகப் ேபாடு ேபாட்டது. இது ஜனம் அைமப்புக்கு ஒரு

த ருப்புமுைனயானது. ஆனால் அவசரந ைல காலத்த ல் ப ன்பு நாடகங்கள்

தைடெசய்யப்பட்டன. எனேவஅந்த19மாதங்களும்ஆங்க லப்ேபராட்ச யராய்

காஷ்மீர், டில்லி, கார்வால் பல்கைலக்கழகங்களில் பணியாற்ற னார்.

அவசரந ைல முடிந்தப ன் ஜனம் நாடகப் பணிக்குத் த ரும்ப ய சப்தர்

ஹஸ்மி “மிச ன்” (எந்த ரம்) என்ற நாடகத்ைத ெதருக்களில் இரண்டு

லட்சம் ெதாழிலாளர்களிைடேய நடத்த னர். வ வசாய கள் ப ரச்சைன

குற த்தும், பாச சம் குற த்தும், ெபண்கள் மீதான வன்முைறகள் குற த்தும்,

ேவைலய ன்ைம, பணவீக்கம் ேபான்ற தைலப்புகளில் நாடகங்கைள

நடத்த னார். தூர்தர்ஷனுக்கு “மலரும் பூக்கள்” ேபான்ற ச றுவர் ெதாடர்கைள

டி.வ .சீரியல்களாக்க த் தந்தார். கட்ச உறுப்ப னரும் சகேதாழருமான

ெமாலாய் ஶ்ரீைய த ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார். ப டிஐ ெசய்த

ந றுவனத்த லும், எகனாமிக் ைடம்ஸ், பத்த ரிைகய லும் ெசய்த யாளராக

பணியாற்ற னார். ேமற்குவங்க அரச ன் ெசய்த த் ெதாடர்பு அத காரியாகவும்

பணியாற்ற உள்ளார். ப ன்னர் அத லிருந்து வ லக முழுேநர அரச யல்

ெசயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டார். மாக்ச ம் கார்க்க ய ன் “பைகவர்கள், ஹபீப்

தன்வீரின் “ேமாரதரம் கா சத்யாக ரகா” ஆக ய இரு நாடகங்களும் அவருக்கு

புகழ் ேசர்த்தன. 1-1-1989(ஜனவரி 1)ல் காச யாபாத் முனிச பல் ேதர்தல்

நடந்தது. அப்ேபாது ஜனம் “ஹல்லா ேபால்” (உரத்துப் ேபசு) என்ற ெதரு
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நாடகத்ைத த ல்லி அருக ல் உள்ள ஜந்தாபூர் க ராமத்த ன் சாக பாபாத்

என்னுமிடத்த ல் நடத்த யது. அங்கு காங்க ரஸ் குண்டர்கள் நாடகக் குழு

மீது தாக்குதல் நடத்த யத ல் சப்தர் ஹஸ்மி ெகால்லப்பட்டார். அவர் இறந்து

இரு த னங்களுக்குப் ப ன் அவரது மைனவ ெமாலாய் ஶ்ரீ அேத இடத்த ல்

அேத நாடகத்ைத நடத்த க் காட்டினார். சப்தர் ஹஸ்மிையக் ெகாைல ெசய்த

காங்க ரஸ் தைலவர் முேகஷ் சர்மா உள்ளிட்ட பத்துப் ேபருக்கு காஜியாபாத்

நீத மன்றம் ஆயுள் தண்டைன வ த த்து தீர்ப்பளித்தது. சப்தர் தனது நடிப்புக்

காலத்த ல் 24 நாடகங்கைள 4000 முைறகள் வைர நடத்த யுள்ளார். அவர்

ெகால்லப்பட்ட ஜந்தாபூர் க ராமத்த ல் ஆண்டுேதாறும் மூன்று நாட்கள்

நாடகங்கைள ஜனம் நடத்த வருக றது.

சப்தர் ஹஸ்மிய ன் பணிையத் ெதாடரும் வைகய ல் எழுத்தாளர் பீஷம்

சஹானி மற்றும் பல கைலஞர்களின் முயற்ச யால் சப்தர் ஹஸ்மி ந ைனவு

அறக்கட்டைள சஹமத் 1989 ப ப்ரவரி மாதத்த ல் உருவாக்கப்பட்டு ெதாடர்ந்து

ெசயல்பட்டு வருக றது. ேகரளத்த ல் ேகாழிக்ேகாட்டில் அவர் ெபயரால்

சப்தர் ஹஸ்மி நாட்டிய சங்கம் அைமத்து ஏைழ மாணவர்களுக்கு இலவச

பய ற்ச யளிக்கப்படுக றது. நடிகர் கமல்ஹாசன் நடித்து இயக்குநர் சுந்தர்

ச இயக்க ய “அன்ேப ச வம்”, இந்த இயக்குநர் ராஜ்குமார் சந்ேதாஷ

இயக்க ய “ஹல்லாேபால்” த ைரப்படங்கள் அவரது ந ைனவ ன் உந்துதலால்

எடுக்கப்பட்டைவ. ஓவ யர் எம்.எப்.உேசன் “ஹஸ்மிக்கு அஞ்சலி” என்ெறாரு

ஓவ யம் தீட்டி அைத ஏலம்வ ட்டார். ரூபாய் பத்து லட்சத்த ற்கு அது ஏலம்

ேபானது. அைத அவர் ஜனத்துக்ேக வழங்க னார். லக்ேனாவ ல் மனித

உரிைமகளுக்கான அைமப்பு ஆண்டுேதாறும அவர் ெபயரால் ச றந்த

பைடப்புகளுக்குப்பரிசுகள்வழங்க வருக றது. நாடுமுழுவதும்சப்தர்ஹஸ்மி

ெபயரால் நாடகக் குழுக்களும், கைல இலக்க ய இயக்கங்களும் ெதாடங்க

நடந்து வருக ன்றன. சப்தர் நம்ேமாடும் ெதருக்களின் எளிய மக்கேளாடும்

ந ரந்தரமாய் வாழ்க றார்.
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மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:

மின்புத்தகங்கைளப் படிப்பதற்ெகன்ேற ைகய ேலேய ைவத்துக்

ெகாள்ளக்கூடிய பல கருவ கள் தற்ேபாது சந்ைதய ல் வந்துவ ட்டன. Kin-

dle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல் ெபரும்பங்கு வக க்க ன்றன.

இத்தைகய கருவ களின் மத ப்பு தற்ேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வைர

குைறந்துள்ளன. எனேவ ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன

வாங்க வருக ன்றனர்.

ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:

ஆங்க லத்த ல் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்ேபாது க ைடக்கப்

ெபறுக ன்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வடிவங்களில்

இருப்பதால், அவற்ைற ேமற்கூற ய கருவ கைளக் ெகாண்டு நாம்

படித்துவ டலாம்.

தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு மின்புத்தகங்களாக

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல. ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள ெவளிய டுவதற்கான ஒர் உன்னத ேசைவய ல்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்

அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிகவும் பைழய

புத்தகங்கள்.

சமீபத்த ய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.

சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது எப்படி?

அேமசான் க ண்டில் கருவ ய ல் தமிழ் ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ்

மின்னூல்கள் அங்ேக வ ற்பைனக்குக் க ைடக்க ன்றன. ஆனால் அவற்ைற

நாம் பத வ றக்க இயலாது. ேவறு யாருக்கும் பக ர இயலாது.
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சமீபகாலமாக பல்ேவறு எழுத்தாளர்களும், பத வர்களும், சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப் பற்ற ய வ வரங்கைளத் தமிழில் எழுதத் ெதாடங்க யுள்ளனர்.

அைவ இலக்க யம், வ ைளயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, ச னிமா, அரச யல்,

புைகப்படக்கைல, வணிகம்மற்றும்தகவல்ெதாழில்நுட்பம்ேபான்றபல்ேவறு

தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கைள

உருவாக்க உள்ேளாம்.

அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும்

உரிமத்த ன் கீழ் ெவளிய டப்படும். இவ்வாறு ெவளிய டுவதன் மூலம் அந்தப்

புத்தகத்ைத எழுத ய மூல ஆச ரியருக்கான உரிைமகள் சட்டரீத யாகப்

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன. அேத ேநரத்த ல் அந்த மின்புத்தகங்கைள யார்

ேவண்டுமானாலும், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், இலவசமாக வழங்கலாம்.

எனேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆய ரக்கணக்க ல் சமீபத்த ய தமிழ்

மின்புத்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்றுக் ெகாள்ள முடியும்.

தமிழிலிருக்கும் எந்த வைலப்பத வ லிருந்து ேவண்டுமானாலும்

பத வுகைள எடுக்கலாமா?

கூடாது.

ஒவ்ெவாரு வைலப்பத வும் அதற்ெகன்ேற ஒருச ல அனுமத கைளப்

ெபற்ற ருக்கும். ஒரு வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள “யார்

ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம

அதைன நாம் பயன்படுத்த முடியும்.

அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் வரும் பத ப்புகைள

மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த முடியும்.

அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும்

பத ப்புகைள நம்மால் பயன்படுத்த முடியாது.

ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று வ ளங்கும்

வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள
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“Creative Commons” உரிமத்த ன் கீழ் ெவளிய டக்ேகாரி நாம் நமது

ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும் அவரது பைடப்புகள் அைனத்தும்

அவருைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் நாம்

அளிக்க ேவண்டும்.

ெபாதுவாக புதுப்புது பத வுகைள உருவாக்குேவாருக்கு அவர்களது

பத வுகள் ந ைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண்டும் என்ற

எண்ணம் இருக்கும். நாம் அவர்களது பைடப்புகைள எடுத்து இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு

அவர்கள் அனுமத யளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்களது பைடப்புகள்

ெபரும்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைடயும். வாசகர்களுக்கும் ந ைறய

புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்

வாசகர்கள் ஆச ரியர்களின் வைலப்பத வு முகவரிகளில் கூட

அவர்களுைடய பைடப்புகைள ேதடிக் கண்டுப டித்து படிக்கலாம்.

ஆனால் நாங்கள் வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்

ஆச ரியர்களின் ச தற ய வைலப்பத வுகைள ஒன்றாக இைணத்து ஒரு

முழு மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம். ேமலும்

அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட புத்தகங்கைள “மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க

உதவும் கருவ கள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்

ெசய்க ேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM

இந்த வைலத்தளத்த ல்தான் ப ன்வரும் வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள்

காணப்படும்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வைலதளத்த லிருந்து யார் ேவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கைள

இலவசமாகப் பத வ றக்கம்(download) ெசய்து ெகாள்ளலாம்.

அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட புத்தகங்கைள யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும் இலவசமாக வழங்கலாம்.
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இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?

நீங்கள் ெசய்யேவண்டியெதல்லாம் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து பத வுகைள

எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர்

எளிய மின்புத்தகமாக மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.

அவ்வளவுதான்!

ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:

1. ஒருச ல பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு அவர்களது பைடப்புகைள

“Creative Commons” உரிமத்த ன்கீழ் ெவளிய டக்ேகாரி மின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்

2. தன்னார்வலர்களால் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும் தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்

3. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட தரமான

மின்புத்தகங்கைள நமது வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்

வ ருப்பமுள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

இந்தத் த ட்டத்த ன் மூலம் பணம் சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?

யாருமில்ைல.

இந்த வைலத்தளம் முழுக்க முழுக்க தன்னார்வலர்களால்

ெசயல்படுக ன்ற ஒரு வைலத்தளம் ஆகும். இதன் ஒேர ேநாக்கம்

என்னெவனில் தமிழில் ந ைறய மின்புத்தகங்கைள உருவாக்குவதும்,

அவற்ைற இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.

ேமலும் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள், ebook reader

ஏற்றுக்ெகாள்ளும் வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.

இத்த ட்டத்தால் பத ப்புகைள எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு

என்ன லாபம்?
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ஆச ரியர்/பத வர்கள் இத்த ட்டத்த ன் மூலம் எந்தவ தமான ெதாைகயும்

ெபறப்ேபாவத ல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் புத தாக இதற்ெகன்று எந்தஒரு

பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.

ஏற்கனேவஅவர்கள்எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்பத வுகைளஎடுத்துத்தான்

நாம் மின்புத்தகமாக ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.

அதாவது அவரவர்களின் வைலதளத்த ல் இந்தப் பத வுகள் அைனத்தும்

இலவசமாகேவ க ைடக்கப்ெபற்றாலும், அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து ebook reader ேபான்ற கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த்

தரும் ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.

தற்ேபாது மக்கள் ெபரிய அளவ ல் tablets மற்றும் ebook readers ேபான்ற

கருவ கைள நாடிச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல

வாய்ப்பாக அைமயும்.

நகல் எடுப்பைத அனுமத க்கும் வைலதளங்கள் ஏேதனும் தமிழில்

உள்ளதா?

உள்ளது.

ப ன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல் எடுப்பத ைன

அனுமத க்க ன்றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. http://kaniyam.com

5. http://blog.ravidreams.net

எவ்வாறுஒர்எழுத்தாளரிடம்CREATIVECOMMONSஉரிமத்த ன்கீழ்அவரது

பைடப்புகைள ெவளிய டுமாறு கூறுவது?

இதற்கு ப ன்வருமாறு ஒரு மின்னஞ்சைல அனுப்ப ேவண்டும்.
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<துவக்கம்>

உங்களது வைலத்தளம் அருைம [வைலதளத்த ன் ெபயர்].

தற்ேபாது படிப்பதற்கு உபேயாகப்படும் கருவ களாக Mobiles மற்றும்

பல்ேவறு ைகய ருப்புக் கருவ களின் எண்ணிக்ைக அத கரித்து வந்துள்ளது.

இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w ww . F r e e T am i l E b o o k s . c om எனும்

வைலதளத்த ல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்

கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒரு புத ய த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.

இங்கு ேசகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள் பல்ேவறு கணிணிக்

கருவ களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,

iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும். அதாவது இத்தைகய

கருவ கள் support ெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல்

புத்தகங்கள் அைமயும்.

இதற்காக நாங்கள் உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ெபற

வ ரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள் உலகளவ ல் இருக்கும்

வாசகர்களின் கருவ கைள ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.

எனேவஉங்களதுவைலதளத்த லிருந்துபத வுகைள ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

அவற்ைற மின்புத்தகங்களாக மாற்றுவதற்கும் உங்களது அனுமத ைய

ேவண்டுக ேறாம்.

இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக ஆச ரியராக

உங்களின் ெபயரும் மற்றும் உங்களது வைலதள முகவரியும் இடம்ெபறும்.

ேமலும் இைவ “Creative Commons” உரிமத்த ன் கீழ் மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/

நீங்கள் எங்கைள ப ன்வரும் முகவரிகளில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற .

</முடிவு>

ேமற்கூற யவாறு ஒரு மின்னஞ்சைல உங்களுக்குத் ெதரிந்த அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.

முடிந்தால் அவர்கைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுைடய

வைலதளத்த ல் பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.

கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும்

மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு

அனுப்ப ைவயுங்கள்.

ஓர் எழுத்தாளர் உங்களது உங்களது ேவண்டுேகாைள மறுக்கும்

பட்சத்த ல் என்ன ெசய்வது?

அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும் அப்படிேய வ ட்டுவ ட

ேவண்டும்.

ஒருச லருக்கு அவர்களுைடய ெசாந்த முயற்ச ய ல் மின்புத்தகம்

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்டும்

மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.

அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க நமது முயற்ச ையத் ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?

ஒவ்ெவாருவரது வைலத்தளத்த லும் குைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்க ல்

பத வுகள் காணப்படும். அைவ வைகப்படுத்தப்பட்ேடா அல்லது

வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.

www.Kaniyam.com 110 FreeTamilEbooks.com

https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


தீக்கத ர் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் கைல இலக்க ய உலகமும்

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி ஒரு

ெபாதுவான தைலப்ப ன்கீழ் வைகப்படுத்த மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கைள பகுத -

I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக் ெகாடுக்கலாம்.

தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?

இனம், பாலியல் மற்றும் வன்முைற ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும்

வைகயான பத வுகள் தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.

எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?

நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.

� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

� Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?

குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY

கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision

தமிழ் ெமாழி மற்றும் இனக்குழுக்கள் சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,

கருவ கள் மற்றும் அற வுத்ெதாகுத கள், அைனவருக்கும் கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்

பணி இலக்கு – Mission

அற வ யல் மற்றும் சமூகப் ெபாருளாதார வளர்ச்ச க்கு ஒப்ப, தமிழ்

ெமாழிய ன் பயன்பாடு வளர்வைத உறுத ப்படுத்துவதும், அைனத்து அற வுத்

ெதாகுத களும், வளங்களும் கட்டற்ற அணுக்கத்த ல் அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்

� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/

� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – http://Fr

eeTamilEbooks.com

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
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� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech

� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition

� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி

� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல் – Send2Kindle

� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்

� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ

� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி

� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி

� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி

� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி

� WikisourceEbooksReportஇந்திய ெமாழிகளுக்ககான வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்

� FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்னூல்கள் பத வ றக்கப்

பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க மூலத்த ல் உள்ள மின்னூல்கைள பகுத ேநர/முழு ேநரப்

பணியாளர்கள் மூலம் வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்

� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்

உருவாக்குதல்

� தமிழ் NLP க்கான பய ற்ச ப் பட்டைறகள் நடத்துதல்

� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
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� கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள், க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல்

வளங்கைள உருவாக்குபவர்கைளக் கண்டற ந்து ஊக்குவ த்தல்

� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள உருவாக்குதல், பய ற்ச

அளித்தல்

� மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி

� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி

� தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உருவாக்க ெவளிய டுதல்

� h t tp : / /OpenS t r ee tMap . o r g ல் உள்ள இடம், ெதரு, ஊர் ெபயர்கைள

தமிழாக்கம் ெசய்தல்

� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்

� குழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வடிவ ல் வழங்குதல்

� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு ேதாதாக மாற்றுதல்

� http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பத வு ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்

� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்

� தமிழ் ேவர்ச்ெசால் காணும் கருவ உருவாக்குதல்

� எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கைளயும் Google Play Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்

� தமிழ் தட்டச்சு கற்க இைணய ெசயலி உருவாக்குதல்

� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய ெசயலி உருவாக்குதல் (

aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட த ட்டங்கள், ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க ெசயல்படுத்த

உங்கள்அைனவரின்ஆதரவும்ேதைவ. உங்களால்எவ்வாேறனும்பங்களிக்க

இயலும் எனில் உங்கள் வ வரங்கைள kaniyamfoundat ion@gmail .com க்கு

மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
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ெவளிப்பைடத்தன்ைம

கணியம் அறக்கட்டைளய ன் ெசயல்கள், த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள் யாவும் அைனவருக்கும் ெபாதுவானதாகவும்,

100% ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும் இருக்கும்.இந்த இைணப்ப ல்

ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்ப ல் மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு

வ வரங்களுடனும் காணலாம்.

கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும் ெமன்ெபாருட்கள் யாவும்

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT,

Mozillaஆக யஉரிைமகளில்ஒன்றாகெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும்ப ற

வளங்கள், புைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்புகள், காெணாளிகள், மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள் யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல் க ரிேயட்டிவ்

காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட

உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற வளங்கைள உருவாக்கும்

ெசயல்கைள ச றந்த வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.

ப ன்வரும்வங்க க்கணக்க ல்உங்கள்நன்ெகாைடகைளஅனுப்ப ,உடேன

வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

Kaniyam Foundation

Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India

West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு: ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்

ேபாகலாம். அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ

பயன்படுத்தவும்.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number

and IFSC code for internet banking.
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